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مقدمة

ا َبْعُد، الُم عىل َرُسوِل اهللِ أمَّ الُة والسَّ احلَْمُد هللِ والصَّ

بعَد أْن قامت فرق متعددة تنتسُب لإلسـالِم بنسبة ما ليس منه إليه 
بظنّه   هلك  من  الناِس  ِمَن  إنَّ  حّتى  املنفرة،  وأعاملِـها  ِة  اذَّ الشَّ بأفكارها  
هذا  ُنْصِدَر  أن  رأينا  ملسو هيلع هللا ىلص،  النبـيُّ  به  جاء  ما  وهذا  اإلسـالُم  هو  هذا  أنَّ 
التي ذكرها رسـول  الكثيـر من فضائـل األعامِل  الذي حيوي  الكتـاَب 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، يف أحاديثـه ليعمل هبا، والتي كانت من صفاتـه ملسو هيلع هللا ىلص وهو الذي 

قال فيه رّبـُه سبحانه وتعاىل: ژڱ  ڱ     ڱ  ںژ(1).

وذكرنا فيه أيًضا بعض أحاديثه وبعض أحواله ملسو هيلع هللا ىلص يف حسن معاملة 
الناس.

قال اهلل تعاىل: ژ وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  
ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  ژ(2).

(1)  سورة القلم: 4.
(2)  سورة األحزاب: 21.
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واملريب  احلافظ  املحدث  ووصايا  نصائح  من  الكثري  بذكر  وأغنيناه 

املرشد الشيخ عبد اهلل اهلرري رمحه اهلل.

اهلل،  إىل  الداعي  هبا  يستيضء  منارة  الكتاب  هذا  يكون  أن  فأردنا 
ومنهاًجا ُيربُز تعاليم هذا الدين احلنيف... واهلل املستعان.
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حسن التعامل بني الناس

:��� ��ل�ن�ا ��م�ل��ت ا �م�ع�ا

َقاَل اهللُ سبحاَنه وتعاىل: ژ ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   
چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ(1).

:�َ�� ��ل�نَّ�ا عَ ا
م�َل��تْ�مَ �َم�

َّ
��ل��س ��ُم�لَ ا �عَ�ا

�َل�تَّ��ُت ��لَم�ل�تَّ
� َّ
��و

�ل��أ
� ���ُ ا ��سُ

�ل��ُأ
� ا

التَّعاُمُل احلََسُن بني الناِس هو ما كان من تعامل عىل حسب الرشيعة 
وعىل أساس الدين.

لإلنساِن  ِغنًى  ال  مهاماًّ  ا  رضورياًّ ميدانًا  باعتباِرِه  النَّاِس  بني  والَتعاُمُل 
عنه، ينبغي أْن َيقوَم عىل ُأُسٍس وقواعَد أوليٍة سليمٍة وراِسخٍة لكي يكوَن 

سلياًم وَحسنًا.
وهذا ما َتَتنَاَوُلُه املواضيع اآلتية. 

(1)   سورة احلجرات: 13.
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يُن قانوٌن(1) َساَمِويٌّ َوَضَعُه اهللُ خَلْلِقِه لَيتَّبُِعْوُه.  الدِّ

�ت�ن �ل��د
� ا

قاَل اهلل تعاىل: ژ ڃ  ڃ  چ   چ  چ ژ(2). 

ڄ  ڄ   ڄ    ڄ   ڦ   ڦ  ڦ   ژ  تعاىل:  وقاَل 
ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ(3). 

وأمَرنا  لعباِدِه  اهللُ  رضَيه  الذي  الديُن  هَو  فاإلسالُم 
باّتباِعه.

موسويٌّ  مسلٌم  فهو  ملوسى  مّتبًِعا  كاَن  فَمْن  مسلموَن،  األنبياِء  فكلُّ 
ملسو هيلع هللا ىلص  حممًدا  بَِع  اتَّ مَلْن  وُيقاُل  عيسويُّ  مسلٌم  فهو  لعيسى  مّتبًعا  كان  وَمْن 

. مسلٌم حممديٌّ

واملبدُأ اإلسالميُّ اجلاِمُع جلميِع أهِل اإلسالِم عبادُة اهللِ وحَده. وأصُل 
فاهللُ  اخلَْلِق،  ِمَن  شىء  مشاهبِة  عْن  تنزهيِِه  مع  باهلل  اإليامُن  هو  اإلسالِم 
تبارَك وتعاىل ال ُيشبه اخللق بوجٍه ِمَن الوجوه، ليس جساًم وال ُمتحيًِّزا يف 
ِة، وكذلك ال يوَصُف اهللُ بأنَّه يف  مكاٍن وال جهة، ال جيوُز عليه املكاُن باملرَّ
مجيِع األماكِن، قاَل اإلماُم أمحد الرفاعيُّ ريض اهلل عنه: »غايُة املعرفِة باهللِ 
اإليقاُن بوجوِدِه تعاىل بال َكْيٍف وال مكاٍن«. وجيُب عىل كل مسلٍم ِحْفُظ 

(1) قانون الشىء أصله ومبدؤه (لسان العرب).
(2)  سورة ءال عمران: 19.
(3)  سورة ءال عمران: 85.
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إسالِمه وَصْوُنه عامَّ ُيفسُده وَيْقَطُعه وُيْبطُِله وهي الردة (1) والعياُذ باهلل. 

وهي أي الردة ثالثُة أقساٍم:

أو  الرشيعَة  أو  القرءاَن  أِو  النَّبِيَّ  أِو  اهللَ  َيُسبُّ  كَمْن   : القويلُّ الكفُر   -  1
اإلسالَم.

ْوِء أو  : كَمْن َيعتِقُد أنَّ اهللَ ِجْسٌم أو ُنْوٌر بمعنى الضَّ 2 - الكفُر االعتقاديُّ
افِِعيُّ ريض اهلل عنه: »َمْن قال  أنَّه قاِعٌد فوَق الَعْرِش. قاَل اإلماُم الشَّ

أو اعتقد أنَّ اهلل جالس عىل العرش فهو كافر«(2). 

: كإلقاِء املصحِف يف القاذوراِت عمًدا. 3 -الكفُر الفعيلُّ

َد إيامَنه  فَمْن وقَع يف نوٍع ِمْن هذه األنواِع الكفرية الثالثِة عليه أْن جُيدِّ
بالعودة إىل اإلسالم بَقوِل أشَهُد أْن ال إله إال اهللُ وأشهُد أّن حممًدا رسوُل 

اهللِ، وليَس بَقوِل: »أستغفُر اهللِ«.

ر�ت:
��ن

�ل��آ
� ���طم�ل�ن ا

واعلم أن من أعطي الدنيا ومل يعط اإليامن كأنام مل يعط شيًئا ومن أعطي 
اإليامن ومل يعط الدنيا كأنام ما منع شيًئا، فعن  ابن عمر ريض اهلل عنهام  

(1)  الردة: هي الكفر بعد اإليامن. وهي قطع اإلسالم إما بقول كفر أو باعتقاد كفري أو فعل كفري.
(2)   ذكره ابن امُلَعّلم القريش يف كتابه »نجم املهتدي«، ص 551.
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ْنَيا َكأنََّك َغِريٌب، َأو  ، فقال: »ُكْن يف الدُّ َقاَل: أخذ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بَِمنِْكَبيَّ

َعابُِر َسبيٍل«(1). 

َباَح،  َوَكاَن ابن ُعَمَر ريض اهلل عنهام يقول: »إَِذا أْمَسيَت َفاَل َتنَْتظِِر الصَّ
تَِك ملََِرِضَك، َوِمْن َحَياتَِك  َوإَِذا َأْصَبْحَت َفاَل َتنَْتظِِر امَلَساَء، َوُخْذ ِمْن ِصحَّ
إىَِل  َتْرَكْن  َهَذا احلديث معناه: »الَ  ِح  البخاري. قالوا يف َشْ ملَِْوتَِك. رواه 
ْث َنْفَسَك بُِطوِل الَبَقاِء فِيَها، َوالَ بِاالْعتِنَاِء  دِّ ْنَيا َوالَ َتتَِّخْذَها َوَطنًا، َوالَ ُتَ الدُّ
ُق بِِه اْلَغريُب يف َغْيِ َوَطنِِه، َوالَ َتْشَتِغْل فِيَها  ْق ِمنَْها إاِلَّ بَِم َيَتَعلَّ ا، َوالَ َتَتَعلَّ ِبَ

َهاَب إىَِل أْهلِِه، َوبِاهللِ التَّْوفِيُق«))). بَِم الَ َيْشَتِغُل بِِه الَغِريُب الَِّذي ُيريُد الذَّ

قاَل جماهٌد تلميذ الصحايب اجلليل ابِن عبَّاٍس ريَض اهللُ عنهام: »اجَعْل 
دنياَك  اجعْل  معناه  لُدْنياَك«(3).  ُجنًَّة  دينََك  َعْل  َتْ وال  لِِدينَِك  ُجنًّة  ُدنياَك 
ِحصنًا وِوقاية لِدينَِك، أي احَفْظ ِدينَك بُدنياك، باملَِك، أي ارِصْف ماَلَك 
اَك والعكَس. معناه ال ُتْؤثِْر دنياَك عىل دينِِك بْل آثِْر ِدينَك  حِلْفِظ دينَِك وإيَّ
عىل دنياك. كام فعل  أحد الصحابة - وكان فرًضا عليهم قبل الفتح أن 
الرومي،  ليؤازروه - ويقال له صهيب  املدينة  بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص إىل  يلحقوا 

ْنَيا َكَأنََّك َغِريٌب  (1) صحيح البخاري: كتاب الرقاق: َباُب َقْوِل النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُكْن يِف الدُّ
َأْو َعابُِر َسبِيٍل« (6416)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف قرص األمل (2333)، سنن ابن ماجه: 

كتاب الزهد: باب مثل الدنيا (4114).
ْنَيا َكَأنََّك َغِريٌب  (2)  صحيح البخاري: كتاب الرقاق: َباُب َقْوِل النَّبِيِّ َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم: »ُكْن يِف الدُّ

َأْو َعابُِر َسبِيٍل« (6416).
(3)  أحكام القرءان للجّصاص: (86/4).
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ُنَخّلـِيك  حتى  له: » ال  له مال كثري، املرشكون يف مكة قالوا   كان غنًيا 

تتخىل عن كل مالك«، فَتَخىّل عن ماله وذهب إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.      

قال احلسن البرصي ريض اهلل عنه: »الدنيا كالراحلة إذا ركبتها محلتك 
وإذا ركبتك قتلْتك«(1).

عىل  يوٌم  »سيأيت  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ  رسوِل  عن  روى  فقد  الدنيا   من  فاحلذر 
تي حُيبوَن مخسًة وينسوَن مخسًة حُيبُّوَن الُدنيا وَينسوَن اآلخرَة، وحُيبُّوَن  ُأمَّ
نَب  املاَل وَينسوَن احلساَب، وحُيبُّوَن  اخلْلَق وينسوَن اخلالَِق، وحيبُّوَن الذَّ

وَينسوَن التوبَة، وحُيبُّوَن الُقصوَر وينسوَن الُقبوَر »(2).

اهلل  رسول  قال  صحيح  بإسناد  املستدرك  كتاب  يف  احلاكم  وروى 
صحتك  موتك،  قبل  حياتك  مخس،  قبل  مخًسا  »اغتنم  ءاله:  وعىل  ملسو هيلع هللا ىلص 
قبل  وفراغك  فقرك،  قبل  وغناك  هرمك،  قبل  وشبابك  سقمك،  قبل 

شغلك«(3).

فقوله عليه الصالة والسالم: »اغتنم حياتك قبل موتك«، ورد حديث 
ءاخر يف معناه »كم من مستقبِِل يوًما ال يستكمله«

وكان أبو بكر الصديق ريض اهلل عنه يقول:

(1)   بحر الدموع البن اجلوزي: (ص/70)، لوافح األنوار يف طبقات األخيار للشعراين: (ص/26).
(2)  حلية األوبلياء أليب نعيم: (40/8).

(3)  املستدررك عىل الصحيحني: باب الِرقاق: (7846).
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َأهِلـِه يف  ُمَصبَّـٌح  امـرئ  نعِلـِهكلُّ  ِشاك  مـن  أقـرُب  واملـوُت 

ما  نفس  توّف كل  القيامة  ويوم  قليلة  والعمر ساعات  قريب  فاملوت 
نيا خائنة كذابة تضحك عىل أهلها َمْن مال عنها سِلَم منها،  كسبت. فالدُّ
ها لذاهتا رسيعة  ُبيِلَ فيها. هي كاحليَّة لنّيٌ ملُسها قاتٌل سمُّ وَمن ماَل إليها 

الزوال وأيامها متيض كاخليال.

قال  ژ(1)،  ں    ں   ڱ   ڱ      ڱ   ژ  تعاىل:  اهلل  قال 

�ُح��ْس�ُن  
ت

��
ُ
��ل��نُم�ل ا

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أْكَمُل امُلْؤمننَي إيمًنا أحسنُهم ُخُلًقا«(2)، 
إيامًنا.  أْكَمَل  الشخُص  يكوُن  اخلُُلِق  ُحْسِن  َحَسِب  عىل 

ويف رواية: »أكمُل املؤمنني إيمًنا أحاِسنُهم أخالًقا«(3).

 ومعنى ُحْسِن اخلُُلِق أْن َيْصرِبَ عىل أَذْى الناِس، وحُيِسَن 
الصالة  عليه  كان  فقد  غرِيه.  عْن  أذاُه  وَيُكفَّ  إليهم، 
والسالم كثرًيا ما حيّض أمته عىل العفو والصفح وحتمل 

األذى. 

(1)    سورة القلم: 4.
(2)   سنن الرتمذي: أبواب الرضاع: باب ما جاء يف حق املرأة عىل زوجها (1162)، سنن أيب داود: 

كتاب السنة: باب الدليل عىل زيادة اإليامن ونقصانه (4682).
(3)   املعجم الصغري للطرباين: باب العني: من اسمه عبد اهلل (605).
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امليزان«(1) أي يف ميزان  أّنه قال: »ما شىء أثقل يف  فقد ورد عنه ملسو هيلع هللا ىلص 
اخللق  وحسن  اخللق«.  حسن  »من  العباد  أعامل  به  يوزن  الذي  اآلخرة 
عبارة عن حتمل أذى الغري وكف األذى عن املسلمني وبذل املعروف أي 
أن حيسن املؤمن إىل الذي حيسن إليه والذي ال حُيِْسن إليه. فعن عائشة 
ريض اهلل عنها قالت: َسِمْعُت رسوَل اهلل  يقول: »إنَّ امُلْؤِمَن َلُيْدِرُك بُحْسِن 

ائِِم الَقائِِم«(2). ُخُلِقه َدَرَجَة الصَّ

ويف معنى حسن اخللق قال اإلمام البيهقي: سالمة النفس نحو األرفق 
األمحد من األفعال وقد يكون ذلك يف ذات اهلل تعاىل وقد يكون فيام بني 
الناس، وهو يف ذات اهلل عّز وجّل أن يكون العبد منرشح الصدر بأوامر 
نحوه  سلًسا  به  النفس  طّيب  عليه،  فرض  ما  يفعل  ونواهيه،  تعاىل  اهلل 
وينتهي عام حّرم عليه راضًيا به غري متضجر منه ويرغب يف نوافل اخلري 
ويرتك كثرًيا من املباح لوجهه تعاىل وتقدس، إذا رأى أن تركه أقرب إىل 
العبودية من فعله مستبرًشا لذلك غري َضِجر منه وال متعِس به. وهو يف 
املعامالت بني الناس أن يكون سْمًحا حلقوقه ال يطالب غريه هبا ويويف 
ما جيب لغريه عليه منها، فإْن مِرض ومل ُيَعْد أو َقِدم من سفٍر فلم ُيَزر أو 
سّلم فلم ُيرّد عليه أو ضاف فلم ُيْكَرم أو َشَفع فلم جُيَْب أو أحسن فلم 
ن أو تكلم فلم ُينَْصت له أو اسَتأذن عىل  ُيْشَكر أو َدَخل عىل قوم فلم ُيمكَّ

(1)  سنن أيب داود: كتاب األدب: باب يف حسن اخللق (4799)، مسند أمحد: بقية حديث أيب الدرداء 
(27517)، مسند ابن أيب شيبة (40).

(2) سنن أيب داود: كتاب األدب: باب يف حسن اخللق (4798).
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ج أو اسَتْمَهل الَدْين فلم ُيمهل أو  َصِديق فلم ُيْؤَذن له أو َخَطب فلم ُيَزوَّ
اسَتنَْقص منه فلم ُينَقص وما أشبه ذلك، ومل َيْغَضب ومل ُيعاقب ومل َيَتنََكر 
من حاله حال، ومل َيستشعر يف نفسه أنه قد ُجِفي وأوِحش وأنه ال ُيقابِل 
كل ذلك إذا َوَجد السبيل إليه بمثله بل ُيضمر أنه ال َيْعَتدُّ بشىء من ذلك 
ويقابل كالاًّ منه بام هو أحسن وأفضل وأقرب إىل الرّب والتقوى وأشبه بام  
حُيَمُد وُيرَض، ثم يكون يف إيفاء ما يكون عليه َكُهَو يف ِحفظ ما يكون له، 
اسَتْمَهَلُه  عه وإن  َشفَّ املسلم عاَدُه، وإن جاء يف شفاعة  فإذا َمِرض أخوه 
يف قضاء َدْين أمهله، وإن احتاج منه إىل َمُعونته أعانه وإن اسَتسمحه يف 
بيع َسَمح له وال ينظر إىل أن الذي يعامله كيف كانت معاملته إياه فيام 
خال وكيف يعامل الناس إنام يتخذ األحسن إماًما لنفسه فينحو نحوه وال 

خيالفه، واخللق احلسن قد يكون غريزة وقد يكون ُمْكَتسًبا.

باكتسابه  َيُضم  فهو  منه  أمثل  اكتسابه ممن كان يف غريزته  وإّنام َيصح 
أويل  بمجالسة  يزداد  الرأي  ذا  أن  العادات  يف  ومعلوم  يتّممه،  ما  إليه 
وكذلك  علاًم،  العلامء  بمخالطة  يزداد  العامل  وأن  رأًيا،  والنَُّهى  األحالم 
ذو  يكون  أن  ُينكر  فال  والعقالء،  الصلحاء  بمجالسة  والعاقل  الصالح 
اخللق احلسن اجلميل يزداد ُحْسَن اخلُُلق بمجالسة ُأويل األخالق احلسنة 

وباهلل التوفيق.
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َذ  َ ُروي عن النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص أنه َقاَل: »َكاَن ُجَرْيٌج َرُجاًل َعابًِدا َفاتَّ
ُجَرْيُج،  َيا  َفَقاَلْت:   ، ُيَصيلِّ َوُهَو  ُه  ُأمُّ َفَأَتْتُه  فِيَها  َفَكاَن  َصْوَمَعًة 
َفْت. َفَلامَّ  ي َوَصاليِت َفَأْقَبَل َعىَل َصالتِِه َفاْنرَصَ َفَقاَل: َيا َربِّ ُأمِّ
أْي  َفَقاَل:  ُجَرْيُج،  َيا  َفَقاَلْت:   ، ُيَصيلِّ َوُهَو  أَتْتُه  الَغِد  ِمَن  َكاَن 
ي َوَصاليِت، َفأْقَبَل َعىَل َصالتِِه، َفَلامَّ َكاَن ِمْن الَغِد أَتْتُه  َربِّ أمِّ
ي َوَصاليِت،  ، َفَقاَلْت: َيا ُجَرْيُج، َفَقاَل: أْي َربِّ أمِّ َوُهَو ُيَصيلِّ
َفأْقَبَل َعىَل َصاَلتِِه، َفَقاَلْت: اللَُّهمَّ الَ مُتِْتُه َحتَّى َينُْظَر إىَِل ُوُجوِه 
ا َوِعَباَدَتُه، َوَكاَنِت اْمَرأٌة  امُلوِمَساِت. َفَتَذاَكَر َبنُو إرْساِئيل ُجَرجْيً
َضْت  َفَتَعرَّ ألَْفتِنَنَُّه،  ِشْئُتْم  إْن  َفَقاَلْت:  بُحْسنَِها،  ُيَتَمثَُّل  َبِغيٌّ 
َصْوَمَعتِِه،  إىَِل  َيأِوي  َكاَن  َراِعًيا  َفأَتْت  إَِلْيَها،  َيْلَتِفْت  َفَلْم  َلُه، 
َفَأْمَكنَْتُه ِمْن َنْفِسَها َفوَقَع َعَلْيَها، َفَحَمَلْت، َفَلامَّ َوَلَدْت، َقاَلْت: 
َفاْسَتنَْزُلوُه َوَهَدُموا َصْوَمَعَتُه، َوَجَعُلوا  َفأَتْوُه  ُهَو ِمْن ُجريج، 
ُبوَنُه، َفَقاَل: َما َشأُنُكْم؟ َقاُلوا: َزَنْيَت هبِذِه الَبِغيِّ َفَوَلَدْت  َيْضِ
 ، ؟ َفَجاُؤوا بِِه َفَقاَل: َدُعوين َحتَّى أَصيلِّ بيُّ ِمنَْك. َقاَل: أْيَن الصَّ
بيَّ َفَطعَن يف َبْطنِِه، َوقاَل: َيا ُغالُم  َفَصىلَّ َفَلامَّ اْنرَصَف أَتى الصَّ
ُيَقبُِّلوَنُه  ُجَرْيٍج  َعىَل  َفَأْقَبُلوا  اِعي  الرَّ ُفالٌن  َقاَل:  أُبوَك؟  َمْن 
ُحوَن بِِه، َوَقاُلوا: َنْبنِي َلَك َصْوَمَعَتَك ِمْن َذَهب. َقاَل:  َوَيَتَمسَّ
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الَ، أِعيُدوَها ِمْن طِنٍي َكاَم َكاَنْت، َفَفعُلوا«  متفق عليه(1).

»ليس الشديد من غلب الناس ولكن  وروي عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 
الشديد من غلب نفسه«(2) وال أدب أحسن من أدب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص جزاه 
اهلل أحسن اجلزاء عن أمته فإن تعويد النفس عىل حتمل أذى الغري يكون 
بعَضهم  الناس  معاملة  يف  النفع  عظيم  وهو  العىَل  الدرجات  إىل  وسيلة 
كثرية.  مهالَك  من  نفسه  أنقذ  الغضب  عند  نفسه  كّف  من  فإن  بعًضا 
وروي بإسناد صحيح عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »من كظم غيًظا وهو قادر عىل أن 
ينّفذه خّيه اهلل تعاىل من احلور العني))) ما شاء«(4) فكم من أناس ليس هلم 
كثري صالة من النفل وال كثري صيام من النفل ُتعادل درجاهتم يف اآلخرة 
درجاِت الصّوامني القّوامني الذين ال يتحّلْون بُحسن اخللق. فمن متّكن 
الواجبات واجتناب املحرمات كان ِمن خيار عباد اهلل ولو كان  أداء  يف 

)))   صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب: باب تقديم بر الوالدين عىل التطوع بالصالة وغيها 
)550)(، مسند أمحد: مسند أيب هريرة ))807(، شعب اإليمن للبيهقي: باب بر الوالدين: فصل 

يف عقوق الوالدين وما جاء فيه )7495).
(2)   صحيح ابن حبان: باب الفقر والزهد والقناعة (717)، مسند إسحق بن راهويه (516).

بياض  وشديد  عيوهنن  سواد  شديد  العني  احلور  العيون  واسعات  معناه  العني  العني«  (3) »احلور 
عيوهنن. 

(4)  سنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب احِلْلم (4186)، سنن أيب داود: كتاب األدب: باب من كظم 
غيظا (4777)، مسند أمحد: حديث معاذ بن أنس اجلهني (15637). 
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قليل االجتهاد يف النوافل، فالقليل من العمل املوافق لسنة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

خري من العمل الكثري املخالف ملِا جاء به رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.
وروي عن سهل بن سعد ريض اهلل عنه قال: »جاءت امرأة إىل النبي 
القوم: هي شملة  ملسو هيلع هللا ىلص برُبدة فقال سهل للقوم: أتدرون ما الربدة؟ فقال 
فقال سهل هي شملة منسوجة فيها حاشيتها فقالت املرأة: يا رسول اهلل 
أكسوك هذه، فأخذها النبي ملسو هيلع هللا ىلص حمتاًجا إليها فلبسها، فرءاها عليه رجل من 
الصحابة فقال: يا رسول اهلل ما أحسن هذه اكُسنيها، فقال: نعم فلام قام 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص المه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حني رأيت النبي ملسو هيلع هللا ىلص أخذها 
فقال:  فيمنعه،  أنه ال يسأل شيًئا  إياها وقد عرفت  إليها ثم سألته  حمتاًجا 
»واهلل ما سألته أللبسها إنم سألته لتكون كفني قال سهل: فكانت كفنه«(1).
م ال َيِميلوَن إىل أْن ُيالُمْوا وُيعاَتُبْوا، وال إىل  ثم إنَّ ِمْن طبيعِة الناِس أهنَّ
َمْن َيلومهم وُيعاتِبهم وُيَوبُِّخهم ولكي حُيِْسَن امَلْرُء ُمعاملَتهم َجِديٌر بِه أْن 

ْوِم والِعَتاِب. ُيعاِمَلهم باإلحساِن، وأْن ال ُيْكثَِر ِمَن اللَّ

قاَل الشاعر بّشار بن ُبرد: ]الطويل[
ُمَعاتًِبـا األُمـوِر  ُكلِّ  يف  ُكنْـَت  َصِديَقـَـَك ملْ َتْلـَق الـذي ال ُتَعاتُِبْهإذَا 

(1)  صحيح البخاري: كتاب األدب: باب حسن اخللق والسخاء (6036)، املعجم الكبري للطرباين 
.(5785)
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َوِمْن ُحْسِن اخلُُلِق َوامُلعامَلِة َمَع الناِس أْن ال َيَتَتبََّع الواحد ِمنّا عوراِت 
الناِس، فإنَّ الناَس َينِْفُرْوَن مِمَّْن هذه َخْصَلُتُه. يروى عن اإلمام الشافعي 

ريض اهلل عنه أنه قال: ]الطويل[

وحُظـك موفـوٌر وعرُضـك صنّيُإذا شئت أن حتيــا ســلياًم من األذى
فُكلُّـَك َعـْوَراٌت َوللنــاِس ألُسـُن  لَِسانَك ال تذُكْر بِِه َعـــْوَرَة اْمـــرٍئ
فُصنْهـا وقل يـا عنُي للنـاِس أعنُيوعيــنك إن أبــدت إليك معــــايًبا
وفـارْق ولكـْن بالتـي هي أحسـُنوعاْش بمعروٍف وسامْح من اعتدى

كالتحذيِر  شعيٍّ  لسبٍب  يكْن  ملْ  إْن  الناِس  عوراِت  ِذْكُر  جيوُز  وال 
الواِجِب. وَمْن ِمنَّا ال خيُلو ِمَن العيوِب؟!  قال رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »من سرت 
عىل مسلم عورة فكأنم أحيا موؤدة«(1) معناُه الذي َيْسرُتُ عورَة مسلٍم له 
ثواٌب عظيٌم كأنَّه أحيا البنَت التي ُقتَِلْت صغريًة بَِدْفنِها َحيًَّة، كأنَّه أنقَذها 
عليه  يطلع  أن  مستقبًحا  شيًئا  املسلم  عىل  يسرت  فالذي  مَتوَت،   أْن  قبَل 

الناس فكأنام خّلص هذه املوؤدة من الوأد. 

كان مسلمة من أصحاب رسول اهلل وكان والًيا يف مرص جاءه ذات 

املعجم  بلفظ قريب من حديث جابر يف: مسند أمحد: حديث عقبة بن عامر (17331)،  (1)  روي 
يف  فصل  اجلار:  إكرام  باب  للبيهقي:  اإليامن  شعب   ،(4992) القاف  باب  للطرباين:  األوسط 

التكليف للضيف عند القدرة (9207).
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يوم احلاجُب فقال له: إن بالباب رجال بدوًيا يستأذن فقال:  من أنت؟ 
فأجاب: البدوي جابر بن عبد اهلل فأشف عليه وقال: َأنِزُل إليك أم َتصَعُد 
إيّل فقال: ال تنزل إيل وال أصعد إليك َبَلغني أنك رويت احلديث املذكور 
فأجاب بأنه صحيح(1). السرت عىل املسلم مطلوب فيه حسنة كبرية وهذا 
الذي يسرت عبًدا له أيضا أن يسرته اهلل تعاىل يوم القيامة والفضيحة هناك 
أشد ألنه يف الدنيا جيتمع عدد قليل من الناس فيعلمون هبذه الفضيحة 
َقــاَل:  النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص  يوم اجلمع جيتمع األولون واآلخرون. وعــن  أما يف 

ُه اهللُ َيْوَم الِقَياَمِة«(2). ْنَيا إالَّ َسرَتَ »ال َيْسرُتُ َعْبٌد َعْبًدا يف الدُّ

، فإنَّ الظنَّ أكذُب احلديِث،  اكم والظنَّ وَصحَّ أنَّ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قاَل: »إيَّ
َتَباَغُضوا،  وال  اَسُدوا،  َتَ وال  َتنَاَفُسوا،  وال  ُسوا،  سَّ َتَ وال  ُسوا،  سَّ َتَ وال 
وال َتَداَبُروا، وكوُنوا عباَد اهللِ إخواًنا«(3).  واحلسد هو متني زوال النعمة 
عن أخيك املسلم واستثقاهلا وعمل بمقتضاها وعن األحنف بن قيس: 
»مخس هّن كم أقول ال راحة حلسود وال مروءة لكذوب وال وفاء مللوك 

(1)  املعجم األوسط للطرباين: باب امليم (8133).
(2)  صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب: باب بشارة من سرت اهلل تعاىل عيبه يف الدنيا بأن يسرت 
الصحيحني:  عىل  املستدرك   ،(9045) هريرة  أيب  مسند  أمحد:  مسند   ،(2590) اآلخرة  يف  عليه 

كتاب احلدود (8160).
(3)  صحيح البخاري: كتاب النكاح: باب ال خيطب عىل خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (5143)، 
صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب: باب حتريم الظن، والتجسس، والتنافس، والتناجش 
ونحوها (2563)، سنن الرتمذي: أبواب الرب والصلة: باب ما جاء يف ظن الَسوء (1988)، موطأ 

مالك: كتاب اجلامع: باب ما جاء يف اهلجر (1895)، مسند أمحد: مسند أيب هريرة (7858).
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وال حيلة لبخيل وال سؤدد لسّيئ اخُللق«(1).

. وأما معنى »وال  ُس فهو التفتيُش عن عيوِب الناِس بالَعنْيِ وأما التََّحسُّ
تدابروا« فهو هَنٌْي عن مثل ما حيصل من بعض الناس عندما يدخل إىل 
جملس يوليه ظهره ليظهر أنه يقاطعه. أي َأْن ُيْعرَض َعِن املسلم وهَيُْجَرُه 
ُبر. هذا فيه إيذاء للمسلم فيتولد  ِذي َوَراء الظَّْهر َوالدُّ َوجَيَْعلُه َكالَشىِء الَّ
أو  املنكر  إزالة  عىل  التعاون  من  به  مأمور  هو  ملا  التعاون  ترك  ذلك  من 
الرّب  عن  يتقاعسون  وتباغضوا  حتاسدوا  إذا  فاملسلمون  الفرائض،  أداء 
والتقوى واألمر الذي يعني عىل هذه األشياء هو خمالفة النفس فإهنا تعني 

عىل كثري من أعامل الرّبالتي تقرب إىل اهلل. قال اهلل تعاىل ژ ائ  ائ  ەئ  
ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئژ(2) القرءان 
حثنا عىل خمالفة اهلوى، اهلوى ما متيل إليه النفس، النفس جمبولة عىل حب 
التعايل  حب  وعىل  ذلك  وغري  والرشب  كاألكل  الشهوات  حب  أشياء 
وعىل حب الرتفع وهذا أمر مذموم عند اهلل ثم فيه رضر عىل الشخص 

يضه يف دينه،  فإن خمالفة النفس أمر مهم.

پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ   ژ  قاَل اهللُ تعاىل: 
ٿ  ٹ   ٹ ژ(3).

(1)   شعب اإليامن للبيهقي: احلّث عىل ترك الِغّل واحلسد (6210).
(2)  سورة الناِزعات: 41-40.

(3)  سورة ءال عمران: 159.
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التواضُع ترُك الرَتُفع عىل الناس وقْد ورَد أنَّ النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص كاَن 

  ُ
ع
� ���ُن ��ل�ت�وا ا

�َ�� ��لم�ل�نَّ�ا

ِة َرمحتِِه بَِخْلِق  حَيِْمُل أمامَة بنَت بنتِه زينَب(1)، هذا ِمْن شدَّ
جاٍه  ِمْن  هلم  ما  مَع  األنبياِء  شأُن  وهكذا  وتواُضِعِه،  اهللِ 
عظيٍم عنَد اهللِ، كانوا أشدَّ الناِس تواُضًعا. وكاَن ملسو هيلع هللا ىلص حَيِْلُب 
شاَته بيِدِه، وخَيِْصُف َنْعَلُه بيِدِه، وَيْرَقُع ثوَبه، ويف ِمْهنَِة بيتِِه 
لكن  بيته  َيكنُِس  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  أّنه  َيِرد  ومل  التواُضِع  ِة  ِشدَّ ِمْن 

َكنُس البيت يف معنى هذا، وهذا من كامل التواضع.

َبْيتِِه؟  يِف  َيْصنَُع  النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  َكاَن  َما  ُسِئَلْت عائشُة ريض اهلل عنها:  وقد 
ِت  َحَضَ فإذا   - أهِله  ِخدَمة  يعني   - أْهِلِه  ِمْهنَِة  يف  َيُكون  َكاَن  قالت: 

اَلِة(2). اَلُة َخَرَج إىَِل الصَّ الصَّ

فاألنبياُء ِمْن أّوِل َنْشَأهِتِم تعودوا عىل الّتواُضِع، ألنَّ كلَّ نبيٍّ َسَبَق لُه 
رْبِ عىل الّتَعِب، ألنَّ الغنَم  ُن صاحبها عىل الصَّ ِرْعَيُة الَغنَِم، فِرعيِة الَغنَِم مُترِّ
كثريُة الَتَفلُِّت. هذه َتْفِلُت إىل هنا وهذه تفلُت إىل هنا، الرجُل َيتعُب يف ردِّ 

هذه إىل هنا ويف رِد تلك إىل هنا.

كتاب  الكربى:  النسائي  سنن   ،(918) والسجود  الركوع  أبواب  تفريع  باب  داود:  أيب  سنن    (1)
املساجد: باب إدخال الصبيان املساجد (792)، مسند أمحد: حديث أيب قتادة (22584)، صحيح 

ابن حّبان: باب نواقض الوضوء (1110).
الصالة فخرج (676)،  فأقيمت  أهله  كان يف حاجة  باب من  األذان:  كتاب  البخاري:  (2) صحيح 
أمحد:  مسند  باب (2489)،  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  والورع عن رسول  والرقائق  القيامة  صفة  الرتمذي:  سنن 

مسند عائشة (24226).
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قبَل النبّوِة َينَشأ النبيُّ عىل التواُضِع والتَعِب يف ِخْدَمِة اخلَْلِق. فاألنبياُء 
ْعِي  ؤْوِب عىل السَّ مْحَِة َولنِْيِ اجلانِِب والدُّ جامعوَن ألوصاِف الكامِل ِمَن الرَّ
مَع  نيا  الدُّ يف  يكوَن  أْن  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوُل  َأَحبَّ  وقْد  الناِس.  مصالح  يف 
امُلتواضِعنَي، وأْن حُيْرَشَ يوَم القيامِة مَع املتواضعنَي، وقْد َطَلَب ِمَن اهللِ تعاىل 
أْن حُيْرَشَ يف ُزْمَرِة املتواضعنَي، قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص »اللهمَّ َأْحيِنِْي ِمْسكِينًا 
ِن يف ُزْمَرِة املساكنِي«(1) أي املتواضعني. وكان َيقَبُل  وَأِمْتني ِمسكينًا واحُشْ
ة وال يأكل الَصَدقة(2)، ويعود املريض وجييب من دعاه من غني وفقري  اهلَديَّ
ودين وشيف وال حَيِْقر مؤمنًا(3)، وال يدع أحًدا يميش خلفه(4)، وكان يأمر 

بالرفق وحيث عىل العفو والصفح ومكارم األخالق(5). 

غاِر واألغنياِء والفقراِء لوْجِه اهللِ  والتََّواُضع مطلوٌب َمَع الِكباِر والصِّ
تعاىل. 

َدَعُوا  مّلا  األنبياَء  ألنَّ  املؤمِن،  وغرِي  املؤمِن  وجِه  يف  مذموٌم   ُ والتكربُّ

أغنيائهم  قبل  اجلنة  يدخلون  املهاجرين  فقراء  أن  جاء  ما  باب  الزهد:  كتاب  الرتمذي:  سنن     (1)
(2352)، سنن ابن ماجه: كتب الزهد: باب جمالسة الفقراء (4126)، املستدرك عىل الصحيحني: 

كتاب الرقاق (7911)، شعب اإليامن: فصل يف زهد النبي ملسو هيلع هللا ىلص (1380).
(2)  شعب اإليامن: فصل يف ما يقول إذا فرغ من الطعام (5642)، املستدرك عىل الصحيحني: ذكر 

سلامن الفاريس ريض اهلل عنه (6543)، مسند أمحد: حديث سلامن الفاريس (23737).
الكرب  من  الرباءة  باب  الزهد:  كتاب  ماجه:  ابن  سنن   ،(1017) اجلنائز  أبواب  الرتمذي:  سنن    (3)

والتواضع (4178)، املتسدرك عىل الصحيحني: تفسري سورة ق (3734).
أن يوطأ عقباه (246)،  ابن ماجه: كتاب اإليامن وفضائل الصحابة والعلم: باب من كره  (4) سنن 

صحيح ابن حّبان: ذكر ما كان يستعمل عند ميش النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف طرقه (6312).
ا. (5)   األحاديث يف احلث عىل الرفق والعفو والصفح كثرية جداًّ
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متكرّبيَن يف  كانوا  َلْو  م  عليِهم ألهنَّ يَن  ُمتكربِّ كانوا  ما  يِن  الدِّ إىل  الكفـَّاَر 
وجوِه الكفـّاِر لنفُرْوا عنُهم، وأحواُل النبّي ملسو هيلع هللا ىلص وغرِيه من األنبياِء تدلُّ 
عىل ذلك. وما كان األنبياء ليكونوا متكربين ألن التكرب رّد احلق، واحلق 

كان مع األنبياء والناطق باحلق ليس متكرًبا فإن التكرب شأن الكافرين.

يقول  كام  ليس  املتواضع  وغري  املتواضع  مع  مذمومة  صفة  والتكرب 
املؤمن  وتعاىل حيب  تبارك  اهلل  املتكرّب صدقة،  التكربُّ عىل  الناس:  بعض 
املتواضع ويكره املتكرب، وكل من له عند اهلل منزلة عالية صفته التواضع 
وترك العجب وهو شهود العبادة صادرة عن النفس غائًبا عن املِنّة فمن 
ترك العجب وابتعد عنه فقد نجا وَسِلم ومن تأمل يف أحوال الصاحلني 
يكونوا  مل  وأهنم  متواضعني  كانوا  أهنم  علم  بعدهم  ومن  والصحابة 
مرتّفعني عىل الناس. كان اإلمام الشافعي ريض اهلل عنه مع جاللة قدره 
يبغي عند جداله  كان  إنام  عليه  إنساًنا وهو مرتفع  وعلو شأنه ال جيادل 

إلنسان الوصول إلظهار احلق.

كان رجٌل من اليهوِد يف املدينِة َعاَمَل النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَِدْيٍن إىل أَجٍل ثمَّ جاَء 
اليهوديُّ إىل النبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقاَل: »يا َبنِْي عبِد امُلطَّلِِب إنَّكم َقْوٌم ُمْطـٌل«، فلم 
ُيَعنِّْفُه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص  وال أْظَهَر الَغَضَب منه، مع أنه يستحق ذلك بقوله ذلك، 
فلم يعامله النبي باملثل رجاء إسالمه ولو رّد عليه النبي مل يكن ظامًلا ألنه 
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افرتى عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ثمَّ أَمَر النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص بوفاِء َدْينِه عىل َوْجِه اإلحساِن(1). 
هي  التي  الفائدة  هذه  البرش  منهم  يستفيد  أين  من  األنبياء  تواضع  لوال 
ُيَسبُّون فيقابُِلون اإلساءة واإلهانة باإلحسان،  سبب السعادة األبدية؟! 

هذا بتواضعهم.

فهذا رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص مل َيْكَفِهرَّ يف َوْجِه هذا اليهوديِّ الذي أهاَنه -ِمْن 
ه وذمِّ عشريتِه- ألنَّ كالَمُه شامٌل له ولعشريتِه، فكأنَّه قاَل أنَت يا حمّمُد  ذمِّ

وعشريتك متاطلون الَدْيَن.

فأسلَم هذا اليهوديُّ ألّنه أراَد أْن يمَتِحنَه هْل جَيُِد فيه العالماِت التي 
فلاّم  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  سيِدنا  صفِة  ِمْن  القديمِة  الُكُتِب  بعِض  يف  مذكورٌة  هي 

رءاها كلَّها أسلَم.

وقد حصل أن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه قال له بعض الناس: 
هيه يا ابن اخلطاب إنك ال تعدل يف القضية وال تقسم بالسوية، فغضب 

چ   ڃ   ڃ   ڃ    ژ  تعاىل:  قال  أخيه  ابن  له  فقال  به  وهّم  عمر 
چ  چژ(2) فهدأ عمر، ما سلم أحد من ألسن الناس.

وَحَصَل لسيِِّدنا أمحَد الرفاعيِّ ريَض اهللُ عنه أْن كاَن ذاَت يوٍم يميش َمَع 
مَجٍْع ِمْن ُمريِديه، َفَعِلَم بذلك هيوديٌّ كاَن َيْسَمُع أنَّ الَسيَِّد أمحَد الرفاِعيَّ 

املقديس  الدين  لضياء  املختارة  األحاديث   ،(5147) الزاي  باب  للطرباين:  الكبري  املعجم    (1)
.(448/9)

(2)  سورة األعراف: 199.
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حليٌم متواضٌع، فأراَد أْن يمتِحنَُه هل هَو كام َيِصُفُه الناُس أْم ال، فأَتى إليه 
وقاَل لُه: يا سيُد أنَت أفضُل أم الكلُب أفضُل؟ فقاَل السيُِّد أمحد ريَض 
اِط فأنا أفَضُل«، فأسلَم اليهوديُّ وأسَلَم  َ اهللُ عنُه: »إْن َنَجْوُت عىل الصِّ
أهُله وكثرٌي ِمْن معاِرفِه(1). فلوال أْن تواَضَع معه مل ُيسِلْم، فلْو كاَن َظَهَر يف 
وجِهِه أنَّه َغِضَب، أْو كاَن اْكَفَهرَّ يف وجِهه، أْو قاَل له كلمَة َشْتٍم، ما َرِغَب 
ُة ِحْلِمه وتواضِعه فاعرَتَف يف نفِسه بأنَّ ِديَن  يف اإلْسالِم. لكْن أعَجَبه شدَّ
هذا السيِِّد صحيٌح وهو أي السيد أمحد كان شديد التواضع، ُيَضب به 
املثل يف التواضع، أحياًنا كان َيْكنِس الرواق بنفسه وكان خيرج ليمسك 
أيدي الُعميان ليوصلهم إىل حيث يريدون، بلغ الغاية يف التواضع. قال 

بعض العلامء ]الكامل[:
َيرَتِقـيإنَّ التَّواُضـَع مـْن ِخَصـاِل امُلتقـي امَلعـايل  إىل  التقـيُّ  وبـِه 

وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من تواضع هلل رفعه«(2).

ومن التواضع أن يرتك رأيه الذي فيه خري إىل رأي أخيه الذي فيه خري 
ألن العمل اجلامعي خري من العمل الفردي. وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »أال أخربكم 
»هني«  معنى  قريب«(3).  سهل  َلنْي  هنْي  كل  اجلنة  أهل  اجلنة،  بأهل 

(1)  انظر الربهان املّؤيد من أقوال السّيد أمحد الرفاعي.
 ،(7790) التواضع  يف  فصل  اإليامن:  شعب   ،(8307) امليم  باب  للطرباين:  األوسط  املعجم    (2)

مصنف ابن أيب شيبة: كتاب الزهد (34663).
واملعجم   (837) للطرباين  األوسط  املعجم   ،(3989) مسعود  بن  اهلل  عبد  مسند  أمحد:  مسند     (3)
الصغري (89)، شعب اإليامن: فصل يف لني اجلانب (7761)، صحيح ابن حّبان: ذكر البيان بأن 
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متواضع، سهل يف التعامل، و»لنْي« قريب تأكيد هلذا. وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنكم 
وليس  العبادة  أفضِل  من  أي  التواضع«(1)  العبادة  أفضِل  عن  لَتْغُفلون 
أفضلها عىل اإلطالق. فْليلزم أحُدنا نفَسه أن يتواضَع ألخيه ال أن يكون 
والتعايل.  الرتفع  حتبُّ  النفس  فإن  النفس  بمخالفة  فعلينا  عليه.  مرتفًعا 
فالتواضع يؤدي إىل كسب املعايل والدرجات العالية، والتواضع له جزء 
يتبعه وهو احللم، التواضع واحِلْلم مقرونان، قال بعض العلامء: »احِلْلم 
َزْيُن العلم«(2) ومما يروى عن سيدنا عيسى عليه السالم قوله يف صفة علامء 
أّمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص »علمء حكمء حلمء كأهنم من الفقه أنبياء«(3) معناه علامء 
أّمة حمّمد هذه صفتهم، ومن كثرة ما يرزقون يف العلم كأهنم أنبياء، احِلْلم 
ُجزء من التواضع، فليكن عمل ُكٍل ِمنّا مع أخيه عىل هذا النحو التواضِع 
واحِلْلِم واإلغضاِء أي املساحمِة عىل اإلساءة، أي ينبغي أن يكون املؤمنون 
بالتحلم  واحِلْلم  والسامح.  والعفو  التغايض  عىل  بينهم  فيام  متعاملني 
معناه احِلْلم ُيكَتَسب، وهو مطلوب مع الناس مع الصالح والطالح ألنه 
سني ثم يتعلمون  باحللم قد يلني الغليظ اجلاف. بعض الناس يكونون َشِ
سلكوا  ملا  ثم  شسني  كانوا  األولياء  من  كثري  حلامء  فيصريون  ويتقون 
طريقة األولياء تغريوا. والتواضع يدعو إىل التطاوع. والتطاوع أن يوافق 

املرء إذا كان هينا لينا قريبا سهال (469).
(1)  املدخل إىل السنن الكربى: باب ما يكره ألهل العلم وغريهم من التكرب والتجرب (540).
(2)  ُيروى عن رجاء بن حيوة. انظر: حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب ُنَعيم (173/5).

(3) حلية األولياء وطبقات األصفياء أليب ُنَعيم (320/6).
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كل واحد أخاه وال يرتفع عليه وال ييسء الظن به، وإذا خالف رأُيه رأَي 
أخيه يتهم رأَي نفِسِه، ويقول رأُي أخي هذا أحسن، فينظُر فيه، فإن تيّقن 
أنه خطٌأ ينّبهه، فلُيلزم أحُدنا نفَسه أن يتواضع ألخيه ال أن يكون مرتفًعا 
عليه، رئيًسا عليه، قائًدا له إىل ءارائه. أبو ذر الغفاري كان تقًيا وجريًئا لكنه 
كان ضعيًفا. الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال له: »يا أبا ذر إن أراك ضعيًفا فال تولني عىل 
اثنني وال تولنّي مال يتيم«(1). الرئاسة صعبة. وقال فيه ملسو هيلع هللا ىلص: »يعيش وحيًدا 
بعد وفاة  أبو ذر كان  القيامة وحيًدا«(2). هو  يوم  ويموت وحيًدا وُيبعث 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ينفرد، كان شديد الزهد كان يقول للناس ملاذا متسكون املال 

انفقوه فصار بينه وبني الناس خالف فذهب إىل بادية بعيدة.

األنف  األنف«(3)  كاجلمل  »املؤمن  والسالم  الصالة  عليه  قال  وقد 
ينقاد  ينقاد كام  إذا قاده طفل  فيه حبل  أنفه قرح ويوضع  الذي يف  معناه 
للفارس الكبري، وهكذا املؤمن ينقاد إلخوانه إال إذا قيد ملعصية الرتفع ال 
ينفع يف الدنيا وال يف اآلخرة فالنفس حتب الرتفع إال َمن خاَلفها لوجه اهلل 
تعاىل، فالشخص الذي خيالف نفسه يكون متواضًعا مع عباد اهلل التواضع 
مطلوب حتى الرجل يف البيت إن خدم نفسه وخدم زوجته بدل أن ينتظر 

خدمتها هذا أفضل.

(1)  السنن الكربى للنسائي: النهي عن الوالية عىل مال اليتيم: (6461).
(2)  مسند احلارث: باب فضائل أيب ذر الغفاري وأيب الدرداء ريض اهلل عنهام: (1019).

(3)  سنن ابن ماجه: باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني: (43).
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فعن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه َقاَل: اْسَتأَذْنُت النَّبيَّ يف الُعْمَرِة، 
يِن أنَّ  َفأِذَن يِل، َوقاَل: »الَ َتنَْسنا َيا ُأَخيَّ ِمْن ُدَعاِئَك«(1) َفَقاَل: َكِلَمًة َما َيسُّ
ْكنَا َيا ُأَخيَّ يف ُدَعاِئَك« رواه أبو داود. ْنَيا ويف رواية: َوقاَل: »أْشِ يِل هِبَا الدُّ

والذي يوصل إىل التطاوع التواضع. وليكن أحدنا كام فعل سيدنا عيل 
ريض اهلل عنه، كان يف جيش خالد بن الوليد يف حرب الرّدة، كان سيدنا 
خالد هو قائدهم مع ما بني خالد وسيدنا عيل يف ِرفعة القدر، الذي ال 

قى، ألن ترك التواضع حاجز بني الشخص وبني الرتقي. يتواضع ال َيرَتَ
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َكاَن ُعَمُر ْبُن اخلَطَّاِب ريض اهلل عنه إَِذا أَتى َعَليِه َأْمَداُد أْهِل 
الَيَمِن َسأهَلُْم: أفِيُكْم ُأَوْيُس ْبُن َعاِمٍر(2)؟ َحتَّى أَتى َعىَل ُأَوْيٍس 
ريض اهلل عنه َفَقاَل َلُه: َأْنَت ُأَوْيُس ْبُن َعاِمر؟ َقاَل: َنَعْم، َقاَل: 
َبَرٌص،  بَِك  َفَكاَن  َقاَل:  َنَعْم.  َقاَل:  َقَرٍن(3)؟  ِمْن  ُثمَّ  ُمَراٍد  ِمْن 
ْأَت ِمنُْه إالَّ َمْوِضَع ِدْرَهٍم؟ َقاَل: َنَعْم. َقاَل: َلَك َوالِدٌة؟ َقاَل:  َفرَبَ

(1)  سنن أيب داود: باب الدعاء (1498)، مسند أمحد: مسند عمر بن اخلطاب (195)، السنن الكربى 
للبيهقي: باب التوديع (10315).

(2)  هو سيدنا أويس حتى احلج ما استطاع أن حيجه إنام  أناس باليمن عرضوا عليه والتزموا له النفقة. 
عرفوه رجال صاحلًا تقًيا زاهًدا قالوا نحن نكفيك الكلفة، بسبب هؤالء استطاع أن حيج وأما من 
حيث فقره ما كان يستطيع أن حيج، هذا ويل اهلل، الرسول قال أفضل التابعني، يعني بعد الصحابة 

ال يوجد أفضل منه يف أمة حممد.
(3) َقرن هي قبيلة كبرية باليمن ومراد فرٌع منها.
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َنَعْم. َقاَل: َسِمْعُت َرُسول اهلل  يقول: »َيأيِت َعَلْيُكْم ُأوْيُس ْبُن 
َعاِمٍر َمَع َأْمَداِد َأْهِل الَيَمِن ِمْن ُمَراٍد، ُثمَّ ِمْن َقَرٍن َكاَن بِِه َبَرٌص، 
َأْقَسَم َعىَل  َلْو   ، َلُه َوالدٌة ُهَو هِبَا َبرٌّ َأ ِمنُْه إالَّ َمْوِضَع ِدْرَهٍم،  َفرَبَ
َفاْسَتْغِفْر يل  َفاْفَعل«  َلَك  َيْسَتْغِفَر  َأْن  اْسَتَطْعَت  ُه، فإِن  اهلل ألََبرَّ
َفاْسَتْغَفَر َلُه، َفَقاَل َلُه ُعَمُر: َأْيَن ُتريُد؟ َقاَل: الُكوَفَة، َقاَل: أالَ 
 ، اِء النَّاِس َأَحبُّ إيَِلَّ َأْكُتُب َلَك إىَِل َعاِمِلَها؟(1) َقاَل: أُكوُن يف َغرْبَ
افِِهْم، َفواَفَق ُعَمَر،  َفَلامَّ َكاَن ِمَن الَعاِم امُلْقبِِل َحجَّ َرُجٌل ِمْن َأْشَ
َفَسأَلُه َعْن ُأَوْيٍس، َفَقاَل: َتَرْكُتُه َرثَّ الَبْيِت َقليَل امَلَتاع(2)، َقاَل: 
َسِمْعُت َرُسول اهلل يقوُل: »َيأيِت َعَلْيُكْم ُأَوْيُس ْبُن َعاِمٍر َمَع أْمَداٍد 
َأ ِمنُْه إالَّ  ِمْن َأْهِل الَيَمِن ِمْن ُمَراٍد، ُثمَّ ِمْن َقَرٍن، َكاَن بِِه َبَرٌص َفرَبَ
ُه، َفإِن  َموِضَع ِدْرَهٍم، َلُه َوالَِدٌة ُهَو هِبَا َبرٌّ َلْو أْقَسَم َعىَل اهللِ ألََبرَّ
اْسَتْطعَت َأْن َيْسَتْغِفَر َلَك، َفاْفَعْل« َفأَتى ُأَوْيًسا، َفَقاَل: اْسَتْغِفْر 
َقاَل:  َفاْسَتْغِفْر يل.  َصالٍِح،  بَسَفٍر  َعْهًدا  أْحَدُث  َأْنَت  َقاَل:  يِل. 
َلِقيَت ُعَمَر؟ َقاَل: َنَعْم، فاْسَتْغَفَر َلُه، َفَفطَِن َلُه النَّاُس، َفاْنَطَلَق 

َعىَل َوْجِهِه(3).

(1) أراد عمر أن يعني له أجرة معينة ولكنه من شدة تواضعه فضل أال يأخذ.
(2) كان معروًفا برثاثة اللباس  يظنه بعض الناس جمنوًنا وكان يميش حافًيا من شدة الفقر.

مسند   ،(2542) عنه  اهلل  ريض  القرين  أويس  فضائل  من  باب  الفضائل:  كتاب  مسلم:  (3) صحيح 
أمحد: مسند عمر بن اخلطاب (266).
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ورد يف احلديث الصحيح أن رجاًل قال للرسول إين أحبك فقال الرسول 
للفقر  »فأعد  رواية  ويف  للبالء«(2)  »استعد  رواية  ويف  للفقر«(1)  »استعد 
تفاًفا«(3) معناه هتيأ هلجوم الفقر عليك. أكثر الذين متكنوا يف الدين متكنوا يف 
التقوى ورفعة الدرجات يزداد بالؤهم هذه سرية األنبياء وسرية األولياء. 
ورد يف أدعية الرسول »وأعوذ بك من الكفر والفقر«(4)، وليس معنى هذا 
أن الفقر مذموم مطلًقا ال بل هو حال أغلب الصاحلني، أغلب الصاحلني 
فقراء بام يشهد به احلديث اآلخر الصحيح الذي فيه دخول الفقراء قبل 
األغنياء اجلنة بخمسامئة عام. معنى قول النبي »اللهم أغنني من الفقر« فقر 
النفس فقر القلب، وكذلك الفقر الذي يؤدي بصاحبه إىل معصيته تعاىل. 
ژگ  گ  گ  گژ(5) معناه أعطاك الكفاية  ومعنى قوله تعاىل: 
ليس معناه الغنى بالعرف املعروف بني الناس اليوم. أكثر الصحابة وأكثر 
األنبياء وأكثر األولياء فقراء يف أصحاب رسول اهلل كان يوجد أهل الصفة 
تركوا بالدهم ليؤازروا الرسول كان هبم من البؤس الفقر إىل حد أهنم ما 
كان عندهم االثوب واحد ليس حتته شىء يربطون طرفيه خلف رقاهبم يف 

النهار كانوا حيتطبون ليبيعوه ليتقوتوا منه ثم يف الليل يتهجدون.

(1)  بحر الفوائد املسمى بمعاين األخيار للكالباذي: (69).
(2)  انظر تريج أحاديث إحياء علوم الدين.

(3)  سنن الرتمذي: باب ما جاء يف فضل الفقر: (2350).
(4)  سنن أيب داود: باب ما يقول إذا أصبح: (5090).

(5)  سورة الضحى: 7.
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البؤس والفقر خرج من شدة اجلوع  الصحابة من شدة  أكابر  بعض 
مكة  فتح  بعد  مكة  فتح  قبل  هيود  املدينة  يف  كان  بستان  له  هيودًيا  فلقي 
طردوا ظن اليهودي هذا الصحايب بدوًيا مل يعرف أنه صاحب الرسول  
قال له اليهودي ترج يل املاء من البئر وتأخذ عىل كل دلو حبة متر قال له 

نعم فأخرج سبعة عرش دلوا وأخذ سبع عرشة حبة متر.

وبعدما تويف رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فتح عىل الصحابة املال مرة بلغت زكاة 
مال سيدنا عيل أربعني ألف درهم ثم بعد ذلك هذا املال رصفه للخري ثم 

ملا مات ما وجدوا يف بيته إال سبعني درمًها.

ملسو هيلع هللا ىلص:  للنبيِّ  قاَل  َرُجال  أنَّ  عنُه  اهللُ  ريَض  هريرَة  أيب  َعْن 
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»ال  قاَل:  ِمَراًرا،  َد  َفَردَّ َتْغَضْب«.  »ال  قال:  »َأْوِصنِي« 
َتْغَضْب«(1).

ُمِهٌم عظيٌم جًدا. ورجٌل ءاخر قاَل: الَغَضِب أمٌر   وَتْرُك 
عليه  قاَل  اهلل«،  َغَضِب  ِمْن  ُينجيني  ما  اهللِ  رسوَل  »يا   

(1) صحيح البخاري: كتاب األدب: باب احلذر من الغضب (6116)، صحيح مسلم: كتاب فضائل 
الصحابة: باب فضائل فاطمة بنت النبي عليه الصالة والسالم (2449)، سنن الرتمذي: باب ما 
جاء يف كثرة الغضب (2020)، موطأ مالك: باب ما جاء يف الغضب (1891)، مسند أمحد: مسند 

عبد اهلل بن عمرو (6635).
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ِمْن  َيْسَلَم  أْن  أراَد  َمْن  احلديث  ومعنى  َتغَضْب«.  »ال  السالُم:  الصالة 
الغضِب  َتْرُك  دينُه.  له  َيْسَلُم  َيْغَضُب  ال  الذي  َيْغَضب،  ال  اهللِ  َغَضِب 
الناس هَيِدموَن دينَهم بسبِب َغْضَبٍة  ِمَن  الِديِن، كثرٌي  ُيساعُد عىل َسالمِة 

َيغَضُبوهَنا، كإنساٍن أتمَّ بيتـًا بناُه ثمَّ هدَمه ِمْن َغرْيِ َسَبٍب. 

أنَّ اهللَ خالُق كلِّ شىء، كلِّ  الغضِب شهوُد  َتْرِك  ُيساِعُد عىل  والذي 
ما يدُخُل يف الوجوِد ِمْن أجساِم وأفعاِل العباِد وغري ذلك واإلكثاُر مَن 

التهليِل أي قول »ال إله إال اهلل« يساعُد عىل َتْرِك الغضِب.

نيا ويف اآلخرِة، يف الدنيا ُيَسبُِب القطيعَة  هو الغضُب َسَبُب اهلالِك يف الدُّ
ا يف اآلخرِة فإنَّه  َبنْيَ األقارِب وبنَي األصدقاِء وبني الزوِج والزوجِة، وأمَّ
يكوُن سبًبا للعذاِب األليِم، فإنَّ الشخَص إذا َغِضَب ِمْن َشْخٍص، إّما أْن 
ا أْن يعَمَل له مكيدًة تؤدِّي بِه إىل القتِل، أو إىل  َبه، وإمَّ َيُسبَُّه، وإّما أْن َيْضِ

ما دوَن ذلك. وبسبِب غضبِه قْد يكُفُر االنساُن، خَيُْرُج ِمَن اإلسالِم.

طَِواَل  كانوا  هؤالِء  »عاٌد«،  هلم  ُيقاُل  الذين  األَُوِل  الَعَرِب  ِمَن  رجٌل 
األجساِم، كانوا أقوياَء بأجساِمهم، أكثُرهم كانوا كفاًرا ما آمنوا بنبيِّهم. 
أحُدهم كاَن مسلاًم عاَش يف اإلسالِم أربعنَي سنًة واسمه محار بن مالك 
وكان زعيم ناحية، ثمَّ أنَزَل اهللُ تعاىل به مصيبًة، لُه أبناٌء ذهبوا ليصطادوا، 
أنَزَل اهللُ عليهم صاعقة َفَقَتَلْتُهْم، هذا الرجُل الذي عاَش أربعنَي سنًة عىل 
الناحيِة  أبناِئي«. ثم صار يف  َقَتَل  َكَفَر باهللِ، قاَل »ال أعبُده ألنَّه  اإلسالِم 
التي هو فيها إذا جاَء شخٌص غريٌب يقوُل له: »اكُفْر باهللِ وإال َقَتْلُتَك«، 
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كله،  الوادَي  أَكَلِت  الوادي  أسفِل  ِمْن  ناًرا  عليهم  تعاىل  اهللُ  أرسَل  ثمَّ 
أنَّه  غرَي  بُكْفِرِه  اإلنساُن  هذا  استفاَد  ماذا  ذلك،  وغرَي  والَبرَشَ  األشجاَر 
اكتسب هالًكا يف الدنيا وعذاًبا يف اآلخرِة. وأرجى شىء لرتك الغضب 
أن يذكر اإلنسان وقوفه للحساب عىل كالمه وعىل أعامله. يتذكر حساب 
اآلخرة يقول أنا يوم القيامة تعرض عيّل أعاميل، أقوايل وأفعايل، وال أدري 

ماذا تكون حايل، فهذا يردعه عن الغضب.

الذي  الكتاب  ثم هذا  يكتبونه،  املالئكة  به  يتكلم  ما  أّن  إْن عرف  ثم 
يكتبونه ُيْعَرُض عليه يف اآلخرة، يكف نفسه عن الكالم القبيح ويكف 
الغضب  بطيء  يكون  أن  املؤمن  خصال  خري  فمن  الغضب.  عن  نفسه 

رسيع الرضا.

الشديد  قال: »ليس  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه 
َعة، إنم الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب«(1)، وسيدنا نبّي اهلل  بالُصَ
سليامن عليه السالم روي أنه قال: »إن كان الكالم من فضة فالسكوت 
من ذهب«(2)، وال يبايل املسلم الذي هو حريص عىل سالمة دينه يف أن 
َيْسَتْغبَِيُه الناس إذا قلل الكالم يف املجالس، هو بني الناس اليوم من حض 

الرب  البخاري، كتاب األدب: باب احلذر من الغضب (6114)، صحيح مسلم: كتاب  (1) صحيح 
والصلة واآلداب: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب (2609)، موطأ مالك: باب ما جاء يف 

الغضب (1892)، مسند أمحد: مسند أيب هريرة (7219).
اخلفاء  الدين (110/3)، كشف  إحياء علوم  اهلمزة (263)،  للسخاوي حرف  احلسنة  (2) املقاصد 

ومزيل اإللباس للعجلوين: حرف اهلمزة مع النون (800).
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جملًسا ال يتكلم أو يتكلم قليال يقولون: »هذا غبي لو كان ذكياًّا كان يتكلم 
يبايل، ال  قالوا عنه هذا غبيٌّ ال  إن  يبايل  دينه ال  يريد سالمة  كثرًيا«، من 

يضه هذا.

بُن  َجَبَلُة  واسُمُه  عنُه،  اهللُ  ريَض  ُعَمَر  أياَم  أسلَم  رجال  أنَّ  َوَرَد  وقْد 
األهَْيَِم، كاَن مِلًكا، يف أثناِء الطواِف أزَعَجه رجٌل فغِضَب فَلَطَمه، فشكاُه 
َك منه، فغِضَب، قال: أنا ملٌك،  الرجُل إىل ُعَمَر، فقاَل له عمُر: ُخْذ حقَّ
أجِل  ِمْن  وَهَرَب،  فكَفَر  هذا،  ُعَمُر  له  يقوُل  كيَف  ِعيَِّة(1).  الرَّ ِمَن  وهذا 
يغلبه  أن  ال  الغضب  يغلب  أن  منه  مطلوب  واإلنسان  َكَفَر.  الَغَضِب 
الغضُب. فمن ملك نفسه عند االستشعار من نفسه بالغضب سلم ونجا 
عند  يكفرون  الناس  من  كثري  الكفر،  يسبب  الغضب  ألن  اهلالك  من 
الغضب يسبون خالقهم أو يسبون شعائر اإلسالم كالصالة ونحو ذلك 
القتل ظلاًم، إىل قتل شخص ظلاًم، وإىل قطيعة  إىل  الغضب  يبعثهم  وقد 

الرحم وإىل غري ذلك من املفاسد.

النبي ملسو هيلع هللا ىلص   د ريض اهلل عنه قال: كنت جالًسا مع  وعن سليامن بن رُصَ
ورجالن َيْسَتّبان وأحدمها قد امْحَرَّ وجهه فقال رسول اهلل: »إن ألعلم كلمة 
لو قاهلا لذهب عنه ما جيد، لو قال أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم، ذهب عنه 

ما جيد«، فقالوا له: إن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال »تعّوذ باهلل من الشيطان الرجيم«(2).

(1) تاريخ ابن الوردي (139/1).
 (1021) امليم  باب  للطرباين:  الصغري  املعجم   ،(22111) جبل  بن  معاذ  حديث  أمحد:  (2) مسند 
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ويروى أنَّ خياًطا خاط للشافعّي ريض اهلل عنه ثوًبا فجعل ُكاماًّ واسًعا 
وآخَر ضيًقا، ليخترب أخالقه، فلام استلمه الشافعي مل يعنِّْفه، بل قال: نضُع 

يف واحٍد الكتَب، ويف اآلخِر األقالَم!!

وقال أيًضا ريض اهلل عنه: »من تعّلم القرءان زاَدت قيمُته، ومن تعّلم 
ُته، ومن تعّلم األدب رّق طبُعه«(1). السنة َقويت حجَّ

قال اهلل تعاىل: ژ ڀ   ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ژ(2).

���ش�ىت  ���ا
�ت

�ل 
� ا ��د �ل��ن

� ا
�م�و�م �ا�م�دن ا

فيه  ليس  الذي  اجلدِل  أي  اجلدل،  كثري  اإلنسان  معناه 
خرٌي، فأكثُر الناِس هذا حاهُلم.

وقد قاَل رسوُل اهللِملسو هيلع هللا ىلص: »أَنا زعيٌم ببيٍت يف َرَبِض اجلنَِّة مَلْن 
َتَرَك املِراَء وإْن كان حمقـّـًا«(3). املِراُء هو اجلداُل املذموُم 
اجلدال  باطٍل،  إبطاُل  أو  حقٍّ  إحقاُق  منه  ُيراُد  ال  الذي 
الذي ليس لوجه اهلل تعاىل بل يراد به إخفاء احلق أو يراد 
به التعاظم عىل الناس والرتفع عليهم مذموم ممقوت عند 

واملعجم الكبري: باب امليم (288).
(1) املدخل للسنن الكربى للبيهقي (324/1)، أدب الدنيا والدين للاموردي(40/1)، تاريخ بغداد 

.(286/7)
(2) سورة الكهف: 54.

(3) سنن أيب داود: كتاب األدب: باب يف حسن اخللق (4800)، السنن الكربى للبيهقي: باب: املزاح 
ال ترد به الشهادة (21176)، املعجم الكبري واألوسط والصغري للطرباين: (217، 878، 805).
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اهلل تعاىل ويوجب البعد من اهلل.. ثم إنَّ اجلداَل العقيَم أو املِراَء َمْدَعاٌة اىل 

أموٍر منها:

إمراُض القلوِب عىل اإلخواِن أو األصدقاِء أو الناِس.	 
نشوُب اخلصومِة.	 
إفساُد الصداقِة القديمِة.	 
حدوُث القطيعِة.	 
الوقوُع فيام ال َخرْيَ فيه ِمَن الكالِم، وقْد جيرُّ إىل املعصيِة. من عالمة قوة 	 

الرجل يف دينه أن يرتك ما ال فائدة فيه من الكالم وغري ذلك  وروى 
ابن حبان أنه يف صحف إبراهيم مذكور أنه عىل اإلنسان أن يكون 

حافًظا للسانه وال يتكلم اال فيام يعينه، إال يف الشىء الذي يفيده.

پ   پ   پ   ٻ   ٻٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعاىل:  اهلل  قال 

ُن 
�
ْ
��ت
ّ
��لم�َل ا

ُ
ح
�مُ� ��َس�ا

��ل��تَّ ��وا

پ       ڀ  ڀژ(1). 

فاهلل قاَل: ژ ٻ  پ  ژ  ليعمَّ كَل َمْن كاَن هبذه الّصفِة 
املرُء رحياًم  يكوَن  أْن  اآليِة وهو  اهللُ يف هذِه  ذكَرها  التي 
باملؤمننَي. ثمَّ رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص هو َخرْيُ َمْن ُيْقَتَدْى به لتطبيِق 
التي ذكَرها اهللُ تعاىل، كاَن رحياًم باملؤمننَي،  هذه الصفة 

(1) سورة الفتح: 29.
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الغفاريَّ  ذرٍّ  أبا  بذلك  أْوَص  وقْد  منه،  وُيدنِيِهم  املساكنَي،  حُيِبُّ  وكاَن 
ريض اهلل عنه. قاَل أبو ذرٍّ ريض اهلل عنه: »أوصان خلييل بخصاٍل ِمَن اخلِي، 

ُنوِّ منهم«(1) أي االقرتاِب منهم. أوصان بُحبِّ املساكنِي والدُّ

بعَض  َيَر  ملْ  إذا  باملؤمننَي  َشَفَقتِِه ورمحتِه  ِة  ِمْن شدَّ كان رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
أصحابِه برهًة ِمَن الزمِن يتفقـُّده، حتَّى إّنه قيَل له مرًة َعْن رجٍل غريٍب 
هذا  إىل  عليه(2).  وصىّل  قرِبِه  إىل  فذهَب   ، تويِفَ إّنه  عنه  سأَل  فقرٍي  مؤمٍن 
احلدِّ كاَن حُيِبُّ املساكنَي ويعتني هبم. وروى احلـــاكم بإسنـاد صحيح 

عن عبد اهلل بن مسعود أنه قال يف قوله تعاىل: ژ ژ  ڑ  ڑ   ک    ژ(3) 
رحيم القلب.

فِمَن القواِعِد األساسِة يف معاملِة الناِس والدخوِل إىل قلوهِبم والتأثرِي 
فمن  أذاُهم،  عىل  رْبُ  والصَّ معهم  والتساُمُح  واللِّنْيِ  ْفِق  الرِّ استعامُل  فيهم 

وجد طريًقا إىل القلوب تفتحت له أبواب السامع.

وأن يقنع املرء بام رزقه اهلل فقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من أصبح منكم آمنًا يف رسبه، 
معاىف يف جسده، عنده قوت يومه فكأنم حيزت له الدنيا«)4). رواه الرتمذي.

ءاداب  كتاب  للبيقهي:  الكربى  السنن   ،(449) وقطعها  الرحم  صلة  باب  حّبان:  ابن  (1) صحيح 
القايض: باب ما يستدل به عىل أن القضاء وسائر أعامل الوالة مما يكون أمرا بمعروف (20186)، 

شعب اإليامن: كتاب الزكاة: االختيار يف صدقة التطوع (3156).
(2) سنن النسائي: كتاب اجلنائز: إخراج امليت من اللحد بعد أن يوضع فيه (2020)، تاريخ املدينة 

البن أيب شيبة (123/1).
(3) سورة التوبة: 114.

(4) سنن الرتمذي: احلديث: 2346؛ وسنن ابن ماجه: باب القناعة: احلديث: 4141.
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وُظلَِم  فشكَر،  وأُْعطَِي  فصرَب،  ابُتيل  »من  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسوُل  قاَل  وقد 

َفَغَفَر، وَظَلَم فاستغفَر، أولئَك هلم األمُن وهم مهتدون«(1). 

�
َّ
لل �ع�م ا

����ر �عم���ى �لن ��ل���ش ا

عن أيب هريرَة - ريض اهلل عنه: أنَّه َسِمَع النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص يُقوُل: »إنَّ َثالَثًة ِمْن 
َفَبَعَث إِلْيهْم  َيْبَتلَيُهْم  َأْن  َأَراَد اهللُ  اِئيَل: أْبَرَص، َوَأْقَرَع، َوَأْعَمى،  َبني إرِْسَ
َحَسٌن،  َلْوٌن  َقاَل:  إَلْيَك؟  َأَحبُّ  شىء  َأيُّ  َفَقاَل:  األَْبَرَص،  َفَأَتى  َمَلًكا، 
ِذي َقْد َقِذَريِن النَّاُس؛ َفَمَسَحُه َفَذَهَب َعنُْه  َوِجلٌد َحَسٌن، َوَيْذهُب َعنِّي الَّ
َأْو  اإِلبُل  َقاَل:  إِليَك؟  َأَحبُّ  امَلاِل  َفأيُّ  َفَقاَل:  َحسنًا.  َلوًنا  َوُأْعطَِي  َقَذُرُه 
اَء، َفَقاَل: َبارَك اهلل َلَك فِيَها  اوي - َفُأعطَِي َناَقًة ُعرَشَ قاَل: الَبَقُر - شكَّ الرَّ
َوَيْذَهُب  َحَسٌن،  َشْعٌر  َقاَل:  إَلْيَك؟  َأَحبُّ  َأيُّ شىء  َفَقاَل:  األَْقَرَع،  َفَأَتى 
ِذي َقِذَرين النَّاُس؛ َفَمَسَحُه َفَذهَب َعنُْه وُأْعطَِي َشعًرا َحَسنًا.  َعنِّي َهَذا الَّ
قاَل: َفَأيُّ امَلاِل َأَحبُّ إِلْيَك؟ َقاَل: الَبَقُر، َفُأْعطَِي َبَقَرًة َحاِمال، َوقاَل: َباَرَك 
اهلل َلَك فِيَها َفَأَتى األَْعَمى، َفَقاَل: َأيُّ َشىٍء َأَحبُّ إَِلْيَك؟ َقاَل: َأْن َيُردَّ اهللُ 
امَلاِل  َفَأيُّ  َقاَل:  َبرَصُه.  إَِلْيِه  اهللُ  َفَردَّ  َفَمَسَحُه  النَّاَس؛  َفُأْبرِصُ  ي   َبرَصِ إيَِلَّ 
َهَذا،  َد  َوَولَّ هَذاِن  َفَأْنَتَج  والًدا،  َشاًة  َفُأْعطَِي  الَغنَُم،  َقاَل:  إِلْيَك؟  َأَحبُّ 
ُثمَّ  الَغنَِم  ِمَن  َواٍد  َوهِلََذا  الَبَقِر،  ِمَن  َواٍد  َوهِلَذا  اإِلبِل،  ِمَن  َواٍد  هِلَذا  َفكاَن 
ُه َأَتى األَْبَرَص يف ُصوَرتِِه َوَهيَئتِِه، َفَقاَل: َرجٌل ِمْسكنٌي َقِد انَقَطَعْت يِبَ  إنَّ

(1) شعب اإليامن: تعديد نَِعم اهلل (4117).
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احِلَباُل يف َسَفري َفال َبالَغ يِلَ الَيوَم إالَّ باهللِ ُثمَّ بَِك، َأْسَأُلَك بِالَّذي َأْعَطاَك 
َفَقاَل:  َسَفري،  يف  بِِه  ُغ  َأَتَبلَّ َبِعرًيا  َوامَلاَل،  احلََسَن،  واجِلْلَد  احلََسَن،  اللَّوَن 
النَّاُس فقرًيا  َيْقَذُرَك  َأْبَرَص  َتُكْن  َأمَلْ  َأْعِرُفَك،  َفَقاَل: كأينِّ  احلُُقوُق كثرِيٌة. 
اَم َوِرْثُت َهَذا املاَل َكابًِرا َعْن َكابٍِر، َفَقاَل: إْن ُكنَْت  فأْعَطاَك اهللُ!؟ َفَقاَل: إِنَّ
َلُه  َفَقاَل  َوَهْيَئتِِه،  َوَأَتى األَْقَرَع يف ُصوَرتِِه  ُكنَْت،  َما  إىَِل  َك اهللُ  َ َكاِذًبا َفَصريَّ
َك  َ ِمْثَل َما َقاَل هِلَذا، َوَردَّ َعَليِه ِمْثَل َما َردَّ َهَذا، َفَقاَل: إْن ُكنَْت َكاِذًبا َفَصريَّ
ِمْسكنٌي  َرُجٌل  َفَقاَل:  َوَهْيَئتِِه،  ُصوَرتِِه  يف  األَْعَمى  َوَأَتى  ُكنَْت  َما  إىَِل  اهللُ 
ُثمَّ  الَيوَم إالَّ بِاهللِ  يِلَ  َباَلَغ  احِلَباُل يف َسَفِري، َفال  يِبَ  اْنَقَطعْت  وابُن َسبيٍل 
ُغ هِبَا يف َسفري؟ َفَقاَل: َقْد  ِذي َردَّ َعَلْيَك َبرَصَك َشاًة َأَتَبلَّ بَِك، َأسَأُلَك بالَّ
ما  َفَواهللِ  ِشْئَت،  َما  َوَدْع  ِشْئَت  َما  َفُخْذ  ي،  َبرَصِ إيَِلَّ  اهللُ  َفَردَّ  أعَمى  ُكنُْت 
اَم  فِإنَّ ماَلَك  َأْمِسْك  َفَقاَل:  وجّل-  عّز   - هللِ  أَخْذَتُه  بشىء  الَيوَم  أْجَهُدَك 

اْبُتِليُتْم. َفَقْد ريض اهلل عنك، َوَسِخَط َعىَل َصاِحَبيَك«(1).

وأنشد أبو احلسن الكندي القايض(2):

فارعهـا نعمـة  يف  كنـت  النعـمإذا  تزيـل  املعـايص  فـإن 

صحيح   ،(3464) إرسائيل  بني  عن  ذكر  ما  باب  األنبياء:  أحاديث  كتاب  البخاري:  (1) صحيح 
مسلم: كتاب الزهد والرقائق (2964)، السنن الكربى للبيهقي: باب ال يورد ممرض عىل مصّح 

 .(14251)
(2) خمترص شعب اإليامن للقزويني (66/1)، أدب الدنيا والدين للاموردي(245/1).
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بالُؤه  يكوُن  اإليامِن،  حمَقُق  حقيقًة،  مؤِمٌن  اهلل  عنَد  هو  الذي  املؤمُن 
تِِه يف دينِه، ُيَزاُد بالُؤه يف الدنيا عىل َحَسِب ذلك. فالّصرُب  عىل َحَسِب قوَّ
عىل  وقهرها  النفس  حبس  وهو  اآلِخرِة،  يف  والَفالِح  النّجاِح  َمَداُر  هو 
الّثالثُة  الّصرِب  أنواُع  اجَتمعت  وإذا  تفارقه،  لذيذ  أو  تتحمله  مكروه 
َفِهَي أعىل امَلراتِب، الّصرُب عىل الّطاعِة والّصرُب عن املعِصيِة والّصرُب عىل 
ا  َخْيً َعَطاًء  َأَحٌد  ُأْعطَِي  »َوَما  اهلل:  قال رسول  وقد  واملَصائِب.   الّشدائِد 

رب«(1). وعن عَطاء بن أيب َرباٍح، َقاَل: َقاَل يل ابُن َعباٍس  َوأْوَسَع ِمَن الصَّ
َقاَل: هِذِه  َبىَل،  َفُقْلُت:  اجلَنَّة؟  َأْهِل  ِمْن  اْمَرأًة  ُأريَك  أالَ  اهللُ عنهام:  ريض 
ُف فاْدُع اهلل  أَتَكشَّ ُع وإيِنِّ  َفَقاَلْت: إيّن ُأرْصَ النَّبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  وداُء أتِت  امَلْرأُة السَّ
َتَعاىَل يل. َقاَل: »إْن شْئِت َصرَبِت َوَلِك اجَلنَُّة، َوإْن شْئِت َدَعوُت اهلل َتَعاىَل 
ف،  ُف َفادُع اهلل َأْن ال َأَتَكشَّ ، َفَقاَلْت: إينِّ أَتَكشَّ َأْن ُيَعافِيِك« َفَقاَلْت: َأْصرِبُ

َفَدَعا هَلَا(2).

(1) صحيح البخاري: كتاب الزكاة: باب االستعفاف عن املسألة (1469)، شعب اإليامن: باب يف 
الصرب عىل املصائب (9258)، اآلداب للبيهقي: باب يف فضل الصرب وانتظار الفرج (757).

(2) صحيح البخاري: كتاب املرض: باب فضل من يرصع من الريح (5652)، صحيح مسلم: كتاب 
الرب والصلة واآلداب: باب ثواب املؤمن فيام يصيبه (2576)، شعب اإليامن: باب يف الصرب عىل 

املصائب (9493)، السنن الكربى للنسائي: باب الطّب (7448).
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وَقد َروى البيهقيُّ َحِديًثا معنَاُه أّن النّاَس يوَم الِقيامِة َيروَن ما ينَاُله َمن 
نيا فَصرَب مَن األجِر الَعظِيم فيتَمنَّوَن أْن لْو كاُنوا  ابُتيِلَ ِمَن املسلمنَي يف الدُّ

ابُتُلوا ِمثَلُهم لِينَاُلوا مثَل أْجِرهم.

ِمَن  كاَن  أحُدهم  فالٌج.  حياهِتم  ءاخِر  يف  ُيصيُبهم  األولياِء  ِمَن  كثرٌي 
التابعنَي، ِمْن شدِة ُحْسِن ديانتِه قال له عبُد اهللِ بُن مسعوٍد ريَض اهللُ عنُه 
ِة ما  صاِحُب رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »لْو رءاَك رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ألحبََّك«(1)، ِمْن شدَّ
ُأْعِجَب به، ُيقاُل له الربيُع بُن ُخَثْيٍم، هذا التابعيُّ كان أصاَبه فالٌج فيسيُل 

ْهِد حٌظ كبرٌي.  اللَُّعاُب ِمْن فمِه، وله ِمَن الدرجِة يف العلِم والتقوى والزُّ

َزْيٍد أصاَبه  بُن  الواحِد  له عبُد  ُيقاُل  ُخَثْيٍم  بِن  بيِع  الرَّ بعَد  ءاَخُر  وكان 
الِة، فعندما يريُد الُوضوَء  فالٌِج فدعا اهللَ تعاىل أْن َيْرَفَعه عنه للطَّهارِة والصَّ

الَة َيْرَتِفُع عنه، ثم َيعوُد إليه. والصَّ

يَن كام  اُل الذين مل َيفهموا الدِّ ا اجلُهَّ يِن، أمَّ الَفْهِم يف الدِّ هذا عنَد أْهِل 
اِت، يف  جَيُِب، َيُظنُّوَن أنَّ الذي َتْكُثُر عليِه امَلَصائُب هو قليُل احلَظِّ يف اخلرَْيَ
َرَجاِت عنَد اهلل.  يظنُّوَن عكَس احلقيقِة. حتَّى إنَّ بعَض الناِس عندما  الدَّ
ُتصيُبهم  يعَمُلوهَنا  كانوا  التي  املعايِص  وَتْرِك  الِة  بالصَّ بالعبادِة  يبَدؤوَن 
هذه  َغرْيِ  عىل  ُكنَّا  ملَّا  ُتصيُبنَا  كاَنْت  ما  املصائُب  هذه  فيقولوَن:  املصائُب 
نَا أقَبْلنَا عىل الطَّاَعاِت. هؤالِء عىل َخَطٍر  احلالِة، هذه املصائُب أصاَبْتـنَا ألنَّ

(1) صحيح ابن حّبان: فصل يف قيام الليل (2576)، املعجم الكبري للطرباين (10286).
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عظيٍم، فَمْن تشاَءَم بالعبادِة ألْجِل هذا األمِر َيْكُفُر، وَسَبُب هذا البعُد ِمْن 
يِن عىل مذهِب أهِل احلّق. فقد صّح عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إن  ِم ِعْلِم الدِّ تعلُّ
من الصاحلني َمْن فرُحُهم بالبالء أشدُّ من َفَرح الناس بالعطاء«(1) من شدة 
ن يف نفوسهم الِرَضا عن اهلل يفرحون بالبالء أكثر من فرح الناس  ما مَتَكَّ
معناه  مت  ىت  يت  جث  مثژ(2)  ژ  فيهم:  اهلل  قال  الذين  بالعطاء هؤالء 
يسّلمون هلل تسلياًم كاماًل مهام أصاهبم من املصائب فإهنم ال خيرجون عن 

الرضا عن اهلل.  

وَيبقى يف  ين  الدِّ أموِر  املعايص وهَو ضعيٌف يف  ُيواِقُع  الذي  فاملسلُم 
ِخُر له جزاَء معاِصْيه  ِمه، هذا حظُّه قليٌل يف اآلخرِة، يدَّ تِه وتنعُّ عافَِيتِه وصحَّ
ا املسلُم الذي إَذا واقَع بعَض املعايِص تصيُبه مصيبٌة هذا  إىل اآلخرِة، أمَّ

نيا هبذِه املصائب. ُر اهللُ عنه يف الدُّ ُيَكفِّ

البسط يف الراحة يف راحة املعيشة ليس من الصفات العلية عند اهلل.

وبسًطا  راحة  الدنيا  الناس يف  أكثر  األنبياء  كان  األمر كذلك  كان  لو 
لكنهم عىل العكس.

قال رسول اهلل: »إذا أحب اهلل عبًدا محاه الدنيا كم حيمي أحدكم سقيمه 

املصائب  عىل  الصرب  يف  باب  اإليامن:  شعب   ،(119) اإليامن  كتاب  الصحيحني:  عىل  (1) املستدرك 
(9317)، األدب املفرد: باب هل يكون قول املريض إين مريض شكاية (510).

(2) سورة املائدة: 119.
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املاء« رواه مسلم(1).

فقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »ما أويت أحد خًيا وأوسَع من الصرب«(2).

الصرب ثالثة أنواع فمن اكتمل فيه األنواع الثالثة من أنواع الصرب فهو 
من عباد اهلل الصاحلني الذين ال خوف عليهم وال هم حيزنون، ال خوف 

عليهم يف القرب وال يف اآلخرة.

األول من أنواع الصرب  الصرب عىل البالء من فقٍر أو مرٍض أو أذى 	 
الناس.

الصلوات 	  وأداء  الواجبات  أداء  الطاعة  أداء  عىل  الصرب  والثاين 
الفراغ  وعند  الشغل  وعند  احلض  ويف  السفر  ويف  واحلّر  الربد  يف 

والصرب عىل مشقة الصيام.

والثالث الصرب عىل حبس النفس عن املحرمات. فمن اكتمل فيه 	 
هذه األنواع الثالثة صار من عباد اهلل الصاحلني. وكان األنبياء أشّد 
الناس بالًء يف الدنيا ثم غري األنبياء عىل حسب درجاهتم عند اهلل 

يكثر بالؤهم.

(1)  مسند أيب يعىَل: حديث عقبة بن رافع: (6865).
(2)  صحيح البخاري: باب االستعفاف عن املسألة: (1469)، موطأ مالك: باب التعفف عن املسألة: 

.(2107)
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نبي اهلل أيوب عليه السالم كان عنده مال كثري وكان عنده 
تعاىل،  اهلل  فابتاله  إناث  ولًدا سبعة ذكور وسبع  أربعة عرش 
وأحرق  كَلهم،  فقتلهم  أوالده  فيه  الذي  البيت  هّدم  إبليس 
اهلل  ثم سّلط  واسعة،  كبرية  غلًة  له  ُتِغّل  كانت  التي  مزرعته 
عليه املرض يف جسمه فاستمّر مريًضا ثامنية عرش عاًما. من 
إخوانه  اثنان من  مرة  ثم  يعافيه.  أْن  اهلل  ما سأل  شدة صربه 
أمامه فقال أحدمها لآلخر هذا أيوب أذنب ذنًبا ما أذنبه أحد 
من الناس لذلك اشتّد بالؤه عليه فانكس خاطره فدعا اهلل 
أن يعافيه. وكان الناس يف ذاك الزمن ما عندهم بيوت خالء، 
إنام خيرجون إىل مكان خيفى عن أعني الناس حتت األشجار 
يف  وأبطأ  مكان  إىل  احلاجة  لقضاء  فقام  حاجتهم،  يقضون 
برجله  يضب  أن  إليه  أوحى  وتعاىل  تبارك  اهلل  الرجوع، 
هذا  من  يرشب  أن  إليه  اهلل  أوحى  ماء،  عنُي  فطلع  األرض 
املاء ويغتسل، فعاد صحيًحا مثلام كان قبل ثامنية عرش عاًما، 
ما به أثر املرض. إمرأته رأت رجاًل فظنته أنه غريه، وهو هو 
أيوب. قالت له: »هل رأيت نبي اهلل املبتىل« فقال: »أنا هو« 
صحيًحا«  كان  حني  بك  الناس  أشبه  كان  »هو  له:  فقالت 
أبدر قمح وأبدر شعري،  أبدران،  له  ثم كان  »أنا هو«  فقال: 
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فأرسل اهلل له سحابتني، سحابًة متطر عىل بيدر الشعري فضًة 
وسحابة متطر عىل بيدر القمح ذهًبا. ثم رزقه اهلل من األوالد 

مثل العدد الذي كان له.
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روى اإلماُم أمحُد بن حنبل ريض اهلل عنه عن َنْوٍف البَِكايّل 
َمَك،  السَّ َيصيداِن  كافٌِر  ورجٌل  مؤِمٌن  رجٌل  اْنَطَلَق  قاَل: 
َسَمًكا،  فتمتلُئ  ءاهلَته  وَيْذُكُر  َشَبَكَته  ُيلقي  الكافُر  فجعَل 
وُيلقي املؤمُن شبكَته وَيذكُر اسَم اهللِ تعاىل فال يصطاُد شيًئا. 
ْمِس، ثمَّ إنَّ املؤمَن اصطاَد َسَمَكًة  ففعال ذلَك إىل مغيِب الشَّ
فأخَذها بيِدِه فاضطَرَبْت فَوَقَعْت يف املاِء، فرَجَع املؤمُن وليَس 
مَعُه شىء، ورجَع الكافُِر وقد امتألْت سفينُته. فأِسَف َمَلُك 
َرَجَع وليَس  يدعوَك  الذي  املؤمُن  املؤمِن وقاَل: ربِّ عبُدك 
َرَجَع وقد امتألْت سفينُته، فأراُه  الكافُر  َمَعه شىء، وعبُدَك 
عبدي  يُضُّ  ما  اهلل:  فقاَل  اجلنَِّة،  يف  املؤمِن  َمْسَكَن  تعاىل  اهلل 
َمْسَكَن  وأَراه  هذا.  إىل  َيصرَي  أْن  بعَد  أصاَبه  ما  هذا  املؤمن 
الكافِر يف النَّاِر فقاَل اهلل: هل ُيْغنِي عنُه ِمْن شىء ما أصاَبه ِمْن 

شىء، قاَل امللك: ال واهللِ، يا رّب(1).

(1) الزهد ألمحد بن حنبل: أخبار عبد اهلل بن عمر ريض اهلل عنهام (1219).
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قصة ءاسية بنت مزاحم: هذه ءاسية امرأة فرعون، ملا عرف 
فرعون أهنا مؤمنة ال تؤمن أنه هو اإلله عذهبا عذاًبا شديًدا 
كان ينصب هلا أوتاًدا أربعة فيبطحها يف الشمس، إحدى يدهيا 
بوتد واألخرى بوتد وإحدى رجليها بوتد واألخرى بوتد، 
يف أشد ما يكون من حّر الشمس كان يعذهبا كلَّ هذا التعذيب 
مع ذلك ما طاوعته، ما قالت له اتركني ءامنت بك أنت ريب، 
لفرعون ما قالت، بل صربت عىل اإليامن، فاهلل تبارك وتعاىل 
اهلل  عند  املؤمنات  أفضل  عالية فجعلها هي  درجة  هلا  جعل 
تعاىل بعد هؤالء الثالثة مريم وفاطمة وخدجية. هي صارت 
أفضَل النساء بعد هؤالء الثالث وأكرَمهن عند اهلل منزلة يوم 
القيامة كذلك ماشطة بنت فرعون كانت مؤمنة تفي إيامهنا، 
فرعون ما يعرف أهنا مسلمة ال تعبده بل يظنها أهنا من مجلة 
الذين يعبدونه ثم ذات يوم ظهر أهنا ال تؤمن به فلم تطعه بل 
اختارت املوت عىل اإليامن وال تؤمن به ألنه ألقى أوالدها يف 
املاء الذي يغيل حتى طفلها الرضيع لترتك دين اإلسالم ومّلا 
أراد أن يرميها قالت له أريد منك حاجة قال ما هي قالت أن 
جتمع عظامنا وتدفنها فقال لك ذلك اهلل تعاىل أعطاها منزلة 
أرسي  ليلة  اجلنة،  رياض  من  روضة  قربها  جعل  اهلل  عالية 
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برسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مّر بأرض قريبة من قرب هذه املرأة فشّم رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رائحة زكية فقال جلربيل »يا جربيل ما هذه الرائحة؟ 
قال له جربيل »هذه رائحة ماشطة بنت فرعون« وقّص عليه 
قصتها، الرسول ما كان قبل ذلك أوحي إليه قصة هذه املرأة 
إنام جربيل تلك الليلة هو أخربه ومها ذاهبان إىل بيت املقدس 
مّرا بقرب قربها فظهر من قربها هذه الرائحة الطيبة، فشّمها 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فسأل عن ذلك فأخربه جربيل. وهذا ما نالته 

إال بالصرب إال بقوة الصرب. 

إذا  له  جيوز  بالقتل)  (التهديد  اإلكراه  عند  اإلنسان  هو 
أعطى الكافر بلسانه وهو مطمئن باإليامن من كلمة الكفر ما 

عليه ذنب، لكن إذا صرب وقتل أفضُل عند اهلل تعاىل.
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أْن  ْخص  الشَّ أراَد  َلْو  َفْصال(1)،  كاَن كالُمه  ُسوُل ملسو هيلع هللا ىلص  الرَّ
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ها. َيُعدَّ كلامتِه َلَعدَّ

وقد جاء َعْن َجابِِر ْبِن َسُمَرَة َريِضَ اهللُ عنه قاَل: »كاَن 
كاَن  الَضِحِك،  قليَل  ْمِت  الصَّ طويَل  ملسو هيلع هللا ىلص  اهللِ  رسوُل 
به،  َيقتدي  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َأَحبَّ رسوَل  من  م«(2).  تبسُّ َضِحُكُه 
الرسوُل كان طويل الصمت فلَيقَتِد به اإلنسان وإال فإنه 
عىل خطر، ألن اإلنسان إذا كثر كالمه يكثر َسَقطه وهذا 
الصمت  أطال  فمن  كفًرا  أو  معصية  يكون  قد  السقط 
حفظ نفسه من هذا ومن هذا. قال اإلمام الشافعي ريض 

اهلل عنه: »َمْن َكُثَر َكالُمه َكُثر َسَقُطه«(3).

ِحِك ُيِمْيُت الَقْلَب،  ِحِك، فإنَّ َكْثَرَة الضَّ اَك َوَكْثَرَة الضَّ ويف احلَديِث »إيَّ
َوَقْلُبُه  َتْسـُقُط  َهْيَبُتُه  الَضِحَك  ُيْكثُِر  الذي  الَوْجِه«(4). معناه  بَِمِء  َوَيذَهُب 

ِحِك ال َخرْيَ فِْيها. َيُكْوُن َفاِسًدا. لذلَك َكْثَرُة الضَّ

السنن  ومعرفة  الكربى  السنن   ،(412  ،10173) للنسائي  والليلة  اليوم  وعمل  الكربى  (1) السنن 
واآلثار للبيهقي (5757، 3302).

الفقهاء  أحد  مناقب  ذكر  للحاكم:  املستدرك  تعاىل (902)،  اهلل  من  اخلوف  باب  اإليامن:  (2) شعب 
الكربى  السنن   ،(20810) سمرة  بن  جابر  حديث  أمحد:  مسند   ،(5177) الفقهاء  من  الستة 

للبيهقي: باب ما كان مطالبا برؤية مشاهدة احلق مع معاشة الناس بالنفس والكالم (13339).
(3) ذكره الطرباين يف املعجم األوسط ومسند الشهاب للقضاعي وغريهم مرفوًعا عن ابن عمر حديث 

(6541)، ونسبهم بعضهم إىل عمر بن اخلطاب وُشَفيٍّ اأْلَْصَبِحيِّ واحلسن البرصي.
(4) سنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب احلزن والبكاء (4193)، سنن الرتمذي: باب من اتقى املحارم 

فهو أعبد الناس (2305)، مسند أمحد: مسند أيب هريرة (8095).
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َبْعَض  َيْضَحَك  أْن  بّد  ال  األْصِدَقاِء  ُمالَطَفِة  ألَْجِل  ْخُص  الشَّ هَو 

األْحَياِن َلِكْن َمَع االْحتَِياِط.

َشْيَطاُن  ْيِن.  الدِّ أْمِر  عىل  ْخَص  الشَّ ُيِعنْيُ  مطلوٌب،  الَكالِم  وَتْقِلْيُل 
ْخِص إذا َوَجَد اإلنساَن قليَل الكالِم َينَْزِعُج، وإْن َوَجَده كثرَي الكالِم  الشَّ

يفَرح، يقوُل ُأوِقُعُه.

وقد كان َسيُِّدنا أبو َبْكٍر الصديُق ريض اهلل عنه خياُف ّش اللساِن، فقْد 
َأْكَثَر  َمْن  فإنَّ  امَلَواِرَد«(1).  أْوَرَدِن  الذي  »هذا  وقاَل:  لساَنه  أخَذ  أنَّه  َوَرَد 
للوْقِت،  ا تضييٌع  ا معصيٌة وإمَّ إمَّ منه  حَيُْصَل  أْن  بّد  اخلرَْيِ ال  بغرِي  الكالَم 
َفْلُيَقلِّْل  الَمَة  السَّ أراَد   َفَمْن  الَكالِم،  َكْثَرِة  ِمْن  الُكْفِر  َيَقُعوَن يف  وبعُضهم 
رأى  السالم  عليه  اهلل عيسى  نبي  أن  املوطأ  مالك يف  وقد روى  َكالَمه. 
خنزيًرا فقال اذهب بسالم وُرِوَي أن عيسى عليه السالم مّر بكلٍب مّيت 
فقال بعض أصحابه ما أشدَّ نتن هذا الكلب فقال ما أشد بياَض أسنانه(2) 
ليعودهم الكالم احلسن. ومن َعالمِة ُقّوة الَرُجل يف ِدينه أن َيرُتك ما ال 
فائدة فيه من الكالم وغري ذلك فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  قال: »ِمن ُحْسِن إسالم املرء َتْرُكه ما ال َيعنِيه«(3)، ومعناه َتْرُك ما 

(1) موطأ مالك:  باب ما خياف من اللسان (2078)، شعب اإليامن: فصل يف فضل السكوت عن كل 
ما ال يعنيه (4596).

(2)  حلية األولياء أليب نعيم: أحاديث مالك بن دينار: (382/2).
(3) سنن ابن ماجه: كتاب الفتن: باب كف اللسان يف الفتنة (3976)، شعب اإليامن: فصل يف فضل 
السكوت عن كل ما ال يعنيه (299)، صحيح ابن حّبان: باب ما جاء يف صفات املؤمنني (229)، 
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ال َينفعه من القول والعمل. عن أنس بن مالك قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أليب 
ذر: »أال َأُدلَُّك عىل َخْصلتني مها أَخفُّ عىل الَظهر وَأثَقُل يف امليزان« قال: 
بىل يا رسول اهلل، قال: »ُحْسن اخللق وطول الصمت فوالذي نفيس بيده 
َل اخلالئُق بمثلهم«(1) إْن هنا زائدة للتأكيد، ويف رواية »ما َعِمَل  مَّ ما إْن َتَ
اخلالئُق بمثلهم«(2) فطول الصمت أن يرتك اإلنسان الكالم عن الشىء 
الذي ال يعنيه، وإنَّ الذي ُيكثر الكالم فيام ال جيب ُمْهِلٌك َنْفَسُه ال حمالة. 

فَينَْبِغي َتْوجيُه اللَِّساِن يف طريِق اخلرَْيِ والَفِضيلِة وحَتْسنِي الكالِم، بحيُث 
ِث. َباَقِة يف التََّحدُّ َياَقِة واللَّ يكوُن الئًقا َلبًِقا، وهَو ما ُيْمِكُن أْن ُيْدَعى باللَّ

ُيوَنُة يف األخالِق واللَّطاَفُة  باَقُة عموًما هي اللُّ ياَقَة هي املناَسَبُة، واللَّ إنَّ اللَّ
وأْن  مناِسًبا وَحَسنًا.  يكوَن  أْن  يعني  الكالُم الئًقا  يكوَن  وأْن  والظَّرافُة، 
يكوَن َلبًِقا يعني أْن يكوَن ليِّنًا ولطيًفا وظريفـًا.  وِمَن املهمِّ التنبُّه إليه أنَّ 
اللياقَة واللباقَة يف الكالِم مع الناِس ينبغي أْن تكوَن ُمنبعثًة ِمَن اإلخالِص 
يرِة الصاحلِة. واللياقُة واللباقُة - كُخُلٍق وأَدٍب -  ِ والنيَِّة الصادقِة والسَّ

مطلوبٌة يف احلديِث العاديِّ ويف احلواِر الكالميِّ ويف امُلباَحَثِة والنقاِش.

فال ينبغي أن ُيِضيع اإلنسان وقته يف الكالم غري النافع، فقد َقاَل َرُسول 

مسند أمحد: حديث احلسني بن عيل (1737).
(1) شعب اإليامن: فصل يف فضل السكوت عن كل ما ال يعنيه (4591)، مسند أيب يعىل: حديث ثابت 

بن أنس (3298).
(2) املعجم األوسط للطرباين: باب امليم (7103).
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ُة، َوالَفَراُغ«(1). حَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »نِْعَمَتاِن َمغبوٌن فيهم َكثٌي ِمَن النَّاِس: الصِّ

وأنشد حممد بن أمحد السجستاين بالبرصة لنفسه ]السيع[(2):

َءاَدٍم  َبنِــي   َخــــــرْيُ   الَبـالغأنبأنـا  إال  أمحـد  َعـىل  ومـا 
نِْعَمَتـْي  يف  َمغبوُنـون  والَفـراغ النـاُس  َأبَداهنـم  ِصحـة 

قال بعُض الُصوفّية: »الوقُت َأَعزُّ األشياء عليَك فاْشَغْلُه بَأعّز األشياء: 
فارصف  األشياء  أعّز  واهلل  عزيز  شىٌء  الوقت  أي  العاملني«،  َرّب  اهللِ 
َتْقَطْعُه  مل  إن  َسيف  »الَفَراُغ  األكابر:  بعُض  وقال  اهلل.  َطاعِة  يف  أوقاتك 

َقَطَعَك«  ومعناه إن مل تشغله بام يعني شغلك بام ال يعني. 

الشباب والفراغ والغنى عىل كثري من الناس َمْفسدة. قال أبو العتاهية(3) 
]الرجز[:

واجِلـَدة   والَفـَراَغ  الشـباَب  َمْفَسـدهإن  َأيُّ  للَمـرء  َمْفَسـدٌة 

الِغنَى،  الفراغ وكذلك  الناس مفسدة وكذلك  الشباُب عىل كثري من 
َمن مل حَيفظ نفسه يف هذه األحواِل الثالِث هَيِلُك.

(1) صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب ال عيش إال عيش اآلخرة (6412)، سنن الرتمذي: باب 
الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس (2304)، سنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب 

احلكمة (4170).
(2) شعب اإليامن: باب الزهد وقرص األمل (9770).

(3) لسان العرب: مادة ف س د (335/3)، لباب اآلداب للثعالبي (172/1).
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كيف يكسب املرء ُودَّ الناس َوُحبَّهم له؟

بَِّب املرُء الناَس إليه ويصبَح حمبوًبا بينَهم تلَك رغبٌة  أْن حُيَ

 � ��ل�ت�و� ا

��� ��ل�ن�ا ����ى ا اأ

ِمَن  واهتامٌم  الناِس،  ِمن  كثرٌي  َطَلبِها  يف  جَيِدُّ  وغايٌة 
االهتامماِت األساسِة لكلٍّ منُْهم.

وِمْن أجِل أْن َيَتحبََّب املرُء إىل الناِس لُِيِحبُّوه يتبع األمور 
اآلتية:

١ -�َ�� ��ل�نَّ�ا ُ �َ��نَ ا
ْ�ن
ر

��ل��ُت ا

إليهم  يتقّرُب  وال  الناِس  عِن  يبتعُد  الناِس  بعَض  أنَّ  له  ُيْؤَسُف  ومِمَّا 
إليه  بوَن  يتقرَّ الناَس  أنَّ  البعُض  يفتِخُر  ربام  بل  حيبُّوه  أْن  منهم  وينتظُر 

دوَن وهو يبتعُد عنهم. ويتودَّ

إقباهِلم عليه.  وَيْغَتنَِم فرصَة  الطيِّبنَِي  الناِس  إىل  َد  يتودَّ أْن  باملرء  جديٌر 
الَح َخرْيٌ ِمَن الَوحدِة، والَوحدَة خرٌي  فقد جاَء يف احلديِث أنَّ اجلَِليَس الصَّ

ْوِء. من جليِس السُّ
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قال أبو العتاهية(1): 

ــــان خــري ــــس عندهوحــــــدة اإلن ــوء  ــس ال جليس  ــن  م
ـــس اخلــــــري خــري ـــي ـــل ــوس املــــرء وحــدهوج ــل مــن ج

»قْد  العلامِء:  بعُض  قاَل  فقد  األخياَر،  َفْلُيَصاحِب  ِقيَّ  الرُّ أراَد  فَمْن 
.» َيْرَحُم اهللُ عبًدا ُمِسيًئا بُِصْحَبتِِه لعْبٍد تقيٍّ

وورد أنَّ الرسوَل ملسو هيلع هللا ىلص كاَن جالًسا بنَي الصحابِة فأتى رجٌل فقال: »أيُّكْم 
ٌد«؟  فقيَل َله: »ذاَك األبيُض املّتـكُئ«(2). فذاَك دليٌل أنَّ الرسوَل ملسو هيلع هللا ىلص  حممَّ

ما كاَن َيَتَميَُّز َعْن أصحابِه يف املجلس ِوال يف امللَبِس.

��َل���- ٢ ��ل��نْ�ا رَ ا
ْ
�ت �عْت�َد

��ل�تَّ �ُن ا
سنَ�ا ��سْ اأ

قاَل رسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن مَلْ َيْشُكِر النَّاَس مَلْ َيْشُكِر اهللَ«(3).

أْي أنَّ َكاَمَل ُشْكِر اهللِ َيقتيض ُشْكَر الناِس. وُشْكُر الناِس يكوُن باملكافأِة 
والدعاِء ونحِو ذلك. 

(1) الصداقة والصديق أليب حّيان (ص/309)، اللطائف والظرائف (ص/127).
(2) صحيح البخاري: باب ما جاء يف العلم وقوله تعاىل: ﴿ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ﴾ (63)، سنن ابن 
ماجه: كتاب إقامة الصالة: باب ما جاء يف فرض الصلوات اخلمس واملحافظة عليها (1402)، 
سنن أيب داود: باب ما جاء يف املرشك يدخل املسجد (486)، سنن النسائي: باب وجوب الصيام 

.(2092)
(3) سنن الرتمذي: باب ما جاء يف الشكر ملن أحسن إليك (1955)، األدب املفرد: باب من مل يشكر 

الناس (218)، مسند أمحد: مسند أيب هريرة (7504).
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مالك  بن  ربيعة  عن  تعاىل  اهلل  رمحه  احلجاج  بن  مسلم  اإلمام  روى 
األسلمي ريض اهلل عنه قال: قال يل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »سل« فقلت: أسألك 
مرافقتك يف اجلنة فقال: »أو غي ذلك؟« قلت: هو ذاك، فقال رسول اهلل 

ملسو هيلع هللا ىلص: »فأعني عىل نفسك بكثرة السجود«(1).

هو هذا الرجل كان قدم لرسول اهلل خدمة صغرية والرسول كان من 
كرم أخالقه حيب أن يكافئ من عمل له معروًفا حيب أن يكافئه يف الدنيا 
فقال له: »سل« أي سلني  قال: أسألك مرافقتك يف اجلنة، وهذا شىء مل 
جتر به العادة بني البرش أن يطلبه واحد من آخر، ما قال له يا رسول اهلل 
أسالك ناقة حتملني أستعني هبا يف أسفاري ما قال له يا رسول اهلل أطلب 
منك فرًسا أركبه وأستعني به يف أسفاري، طلب منه شيًئا مل جتر به العادة 
بني الناس قال له: »أسالك مرافقتك يف اجلنة« ما قال له أشكت كيف 
تطلب مني شيًئا مل جتر به العادة بني الناس ما قال له، هو طلب من رسول 
اهلل مرافقته يف اجلنة فقال له: »أو غي ذلك« قال: »هو ذاك« فقال: »فأعني 
عىل نفسك بكثرة السجود« ما قال كيف تطلب مني أنا عبد مثلك شيًئا 
مل جتر به العادة أن تكون رفيًقا يل يف اجلنة هذا ال جيوز فضاًل عن أن يقول 
له هذا شك، ألنه ليس عبادة لغري اهلل جمرد طلب أمر مل جتر به العادة بني 

الناس.

(1)  صحيح مسلم: باب فضل السجود: (489)، وسنن أيب داود: باب وقت قيام النبّي ملسو هيلع هللا ىلص من الليل: 
.(1320)
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عيلَّ  ِمنٌَّة  لُه  أَحٍد  ِمْن  »ما  قاَل:  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسوَل  أنَّ  احلديِث  يف  ورَد  وقد 
 كأيب َبْكٍر«. الرسوُل ملسو هيلع هللا ىلص فضُله عىل أيب بكٍر ريض اهلل عنه أفضُل ممَّا بذَله

أبو بكٍر للرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص ِمَن املاِل وُرفَقتِِه يف اهِلجرِة، ألنَّه هو أنقَذه ِمْن عبادِة 
األوثاِن إىل درجِة اإليامِن التي هي السعادُة األبديُة، فضُل أيب بكٍر ريض 
اهلل عنه بالنسبِة لفضِل الرسوِل ملسو هيلع هللا ىلص عليه كال شىء. باّتباِع الرسوِل صاَر 
أفضَل هذه األمِة بعد النبّي، مقابَل هذه ماذا تكوُن مساعدُة الرسوِل باملاِل 
ْحبِة. معنى احلديِث »ما ِمْن أحٍد له منٌة عيّل كأيب بكٍر« بالنِّْسَبِة للاَمِل  والصُّ
َم أبو بكٍر ريض  َم َأَحٌد ُمساعدًة ِمَن املاِل للمْصَلحِة اإلسالميِة كام قدَّ ما َقدَّ
اهلل عنه، كان يف أصحاِب رسوِل اهللِ قلٌة ِمَن األغنياِء، أبو بكٍر كان له ماٌل 
كثرٌي، أنفَق يف خدمِة رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص أربعنَي ألًفا يف ُحبِّ اهللِ ورسولِه، يف 
عفان  بُن  عثامُن  كذلك  عمر  َكَذلَِك  َكبرٌِي،  َنْفُعُه  املبلُغ  هذا  الوقِت  ذلَك 

ريض اهلل عنه وكذلَك عبُد الرمحِن بُن َعوٍف.

ابنته  زّوجني  بكر  أبا  اهلل  »رحم  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل   رسول  أن  روي  وقد 
يف  مال  نفعني  وما  ماله،  من  بالالً  وأعتق  اهلجرة  دار  إىل  معه  ومحلني 
اإلسالم ما نفعني مال أيب بكر، رحم اهلل عمر يقول احلق وإن كان مّرا 
لقد تركه احلق وما له من صديق، رحم اهلل عثمن تستحيه املالئكة وجّهز 
أدر  اللهم  علًيا  اهلل  َوِسَعنا، رحم  الُعْسة  وزاد يف مسجدنا حتى  جيش 

احلق معه حيث دار«(1).

(1) سنن الرتمذي: باب مناقب عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه (3714)، املستدرك عىل الصحيحني: 
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قاَل املتنبي الشاعر: ]البسيط[

 فلُيْسـِعِد النطُق إن مل ُتْسعِد احلاُلال خيـَل عنَدك تـُهدهيـا وال ماُل  

ون بأمهيتِهم  ا إنَّ إسباَغ التقديِر اخلالِص عىل اآلخريَن وجعَلهم حُيسُّ حقاًّ
مبدءاِن عىل جانٍب عظيٍم مَن األمهيِة يف السلوِك اإلنساينِّ ويف التعامِل بني 

ِهم وحبِّهم والدخوِل إىل قلوهِبم.  الناِس وكسِب ُودِّ

رهم وحيسن إليهم،  إن الناس ُيْقبُِلون عىل من حيّبهم، وحيّبون من ُيَقدِّ
ولكي جيعل املرء نفسه حمبوًبا بينهم جدير به أن َيِعَي هذه القاعدة السلوكيَة 

البالغَة األمهيِة.

فمثاًل لكي َيْسَعد املرُء يف حياته الزوجية ينبغي له أن يقّدر امرأته فينبغي 
لو وجدها أعدت له طعاًما  ومل يكن باهليئة امُلْعِجبة أن ال ُيْظِهر ِضيقه ولو 
تضايق بل يفعل معها ما يفعل الكريم مع زوجته ويعمل معها عمل من 
أحسن إليه امُلْحِسن ويعترب نيتها ال ما َتمَّ هلا ِمن طعام، ليقّدر هذه اخلدمة 
التي قامت هبا له وما تقوم به من سائر اخِلدمات األخرى، فهذا يؤّدي 
إىل كسب وّد الزوجة وحبها. وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »خيكم خيكم 
ألهله، وأنا خيكم ألهيل«(1). معناه الذي حيسن معاملة زوجته، يعاملها 

كتاب فضائل الصحابة (4441)، مسند أمحد: حديث ربيعة بن كعب األسلمي (16557).
(1) سنن ابن ماجه: كتاب النكاح: باب حسن معاشة النساء (1977)، سنن الرتمذي: باب يف فضل 

أزواج النبي ملسو هيلع هللا ىلص (3895)، شعب اإليامن: باب يف رحم الصغري (8344).
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بالتواضع والعطف والرمحة واإلحسان والعفو إذا هي أساءت يكون من 
أفضل الرجال، ألن الذي يكون مع امرأته هكذا يكون مع الغري هكذا، 
كثري من الرجال عىل خالف هذا احلديث يعاملون نساءهم، ال يتواضع 
أحدهم  معها يرتفع عليها هذا ال ينبغي، ينبغي أن يتواضع معها وحيسن 
كان  لو  باإلساءة.  اإلساءة  يقابل  ال  سيئاهتا،  عن  ويعفو  ويصفح  إليها 
للشخص زوجة عقلها ضعيف فليدارها، يعاملها باملداراة بحكمة، الطفل 

عقله ضعيف كيف تعامله؟ أليس بالرمحة واحلكمة والشفقة واملداراة؟!

»اْسَتْوُصوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسول  َقاَل  َقاَل:  عنه  اهلل  ريض  هريرة  َأيب  عن 
َلِع أْعالُه،  ا؛ َفإِنَّ امَلْرَأَة ُخلَِقْت ِمْن ِضلٍع، َوإنَّ أْعَوَج َما يف الضِّ بالنِّساِء َخْيً
َتُه، َوإْن َتَرْكَتُه مَلْ َيَزْل أْعوَج، َفاْسَتوُصوا بالنِّساِء«(1). َفإْن َذَهبَت ُتقيُمُه َكَسْ

وطاعته  إليه  واإلحسان  الزوج  معاملة  حق  يف  حديث  ورد  وكذلك 
َم اْمَرأٍة َماَتْت  فعن أم َسَلَمة ريض اهلل عنها، َقاَلْت: َقاَل رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أيُّ
َوَزْوُجَها َعنَْها َراٍض َدَخَلِت اجَلنََّة«(2)، وقال عليه الصالة والسالم: »أعظُم 
ا عىل املرأةِ زوُجها«(3). فإنَّ إحدى الصحابيات مّلا علمت بحقوق  الناِس َحقًّ

كتاب  للبيهقي:  الكربى  السنن  بالنساء (1468)،  الوصية  باب  الرضاع:  كتاب  (1) صحيح مسلم: 
القسم والنشوز: باب حق املرأة عىل الرجل (14722)، سنن ابن ماجه: كتاب النكاح: باب حق 

املرأة عىل الزوج (1851).
(2) سنن ابن ماجه: كتاب النكاح: باب حق الزوج عىل املرأة (1854)، سنن الرتمذي: باب ما جاء 
يف حق الزوج عىل املرأة (1161)، شعب اإليامن: حقوق األوالد واألهِلني (8370)، املستدرك 

للحاكم: كتاب الرب والصلة (7328)
(3) املستدرك عىل الصحيحني: كتاب الرب والصلة (7338).
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الزوج عىل الزوجة رفضت أن تتزوج خوًفا من عدم القيام بحق الزوج. 

فإن الزوج إن كان يعامل زوجته بالعدِل بال ظلٍم، وهي أطاعته ومل 
تقرْص يف حّقه، يوَم القيامة ال ينِفُر هو منها، وال تنِفُر هي منه، أما إن كانا 
يتعامالن يف الدنيا بالظلم، يوَم القيامة هو يفرُّ منها، وهي تفّر منه، خوف 
ُقوا الظُّْلَم  أن يطالِب أحدمها اآلخَر بَمْظَلمٍة. فقد  قال َرُسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »اتَّ

َفإنَّ الظُّْلَم ُظُلَمٌت َيْوَم الِقَياَمِة«(1).

فاملرأة إذا كانت تعامل زوجها باإلحسان مع إساءته والرجل إذا كان 
يعامل زوجته باإلحسان هي تيسء إليه وهو حيسن إليها له عند اهلل مزيد 
إذا  فالرجل  عالية،  له درجة  تعاىل  اهلل  باحلق عند  النفس  أجٍر ألن كس 
أساء إىل زوجته فضهبا بغري حٍق يستحق العقوبة يف اآلخرة وإن منعها 
النفقة وهو قادر يستحق العذاب يف اآلخرة، واملرأة إذا آذت زوجها إذا 
كانت ال تشكره عىل اجلميل إذا غضبت غضبة تقول ما رأيُت منك خريا 
إذا ندمت قبل أن متوت وساحمها  قّط هذه تستحق عذاًبا يف اآلخرة أما 
زوُجها غفر اهلل هلا،  اإلنسان إذا مل ُيرّبىء ذمته يف الدنيا اخلصومة هناك 
تعاىل:  اهلل  قال  الظامل،   من  املظلوم  فيقتُص  اليوم  ذلك  احلق  يظهر  أشّد 
ژ حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   ژ،  اخلصومة هناك 
يظهر فيها احلق عىل التامم، ودعوة املظلوم مستجابة فقد جاء يف احلديث 

(1) صحيح البخاري: كتاب قصاص املظامل: باب الظلم ظلامت يوم القيامة (2447)، صحيح مسلم: 
كتاب الرب والصلة واآلداب: باب حتريم الظلم، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف الظلم (2030).
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اهلل عز  الغمم«،  ويقول  ُتَمل عىل  فإهنا  املظلوم  الصحيح: »اّتقوا دعوة 

وجل: »وعزيت وجاليل ألنُصنَّك ولو بعد حني« رواه الطرباين(1).

وورد يف احلديث أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كان ال ينتقد الطعام إن أعجبه أكل 
وإال تركه.

املطعم  يتأخر خادم  أن  الطعام وحَيُْدُث  لتناول  َمْطعاًم  املرء  قد يدخل 
يف إحضار الطعام له، أو يأتيه بطعام هو غري ما يريد فليس له ملجرد هذا 
أن هيني اخلاِدم، وبإمكانه أن يقول له: ال أريد إزعاجك، حّبذا لو تسع 
بخدمته وذلك  ُيَسُّ  املطعم  أن خادم  الطعام، وسيجد  إحضار  قلياًل يف 

ألنه قّدره وأظهر احرتامه له.

الناس حري به أن يعاملهم بإخالص ونزاهة وأن  وهكذا لكي حيّبه 
يظهر اهتاممه هبم، وجيعلهم يشعرون بأمهيتهم بذلك.
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فعن أيب محزة أنس بن مالك ريض اهلل عنه عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يؤمن 
أحدكم حتى حيّب ألخيه ما حيّب لنفسه من اخلي«(2) أي ال يكون كامل 

(1)  املعجم الكبري للطرباين: باب دعوة املظلوم: (1317).
(2) صحيح البخاري: كتاب اإليامن: باب: من اإليامن أن حيب ألخيه ما حيب لنفسه (13)، صحيح 
مسلم: كتاب اإليامن: باب الدليل عىل أن من خصال اإليامن أن حيب ألخيه املسلم ما حيب لنفسه 
والرقائق  القيامة  صفة  الرتمذي:  سنن   ،(66) اإليامن  يف  باب  ماجه:  ابن  سنن   ،(71) اخلري  من 
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يطّبقون هذا  أو ثالثة  اثنني  واليوم قد جتد من بني مليون مسلم  اإليامن. 
احلديث. والوصية بمحبة اخلري لغريكم كام حتّبون ألنفسكم قال رسول 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يبلغ العبد حقيقة اإليمن حتى حيب للناس ما حيب لنفسه من 
اخلي«(1) وهو حديث صحيح.  واألّوُل مشهور أيًضا لِكّن هذا أعمُّ من 
حيُث املعنى. املؤمُن حِيب للمؤمِن أن تكون حالُته حسنًة وال حُيِبُّ له الرّش 
أي فعَل ما ال ينبغي، كذلك املؤمُن حيب للمؤمن الرتقي يف العمل وحيب 
للكافر اخلرَي وهو أن يسلَم ألنه إن أسلَم تكتُب له حسناٌت وُتغفُر له ذنوٌب، 
أما إن بقَي عىل كفِره ال يكِسُب حسنًة مهام نفَع الناَس لو بنى ألَف مسجد 

وأنفَق عىل مائِة ألِف يتيٍم وأرملٍة ليس له شىٌء من احلسنات.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »ترى املؤمنني يف ترامحهم وتواّدهم وتعاطفهم كمثل اجلسد 
إذا اشتكى عضو تداعى له سائر جسده بالسهر واحلمى«(2).

وحيكى أن رجاًل عابًدا كان يف مسجد يدعو اهلل، وكان من مجلة دعائه 
»اللهم ارزقني طعاًما بصفة كذا وكذا بلون كذا وكذا بطعم كذا وكذا« 
ثم نام وكان يف املسجد تاجر سمعه فقال يف نفسه »إنه يدعو حتى أحض 
أنا له هذا الطعام فواهلل لن أحض له هذا الطعام« ثم بعد قليل إذا برجل 

والورع عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: باب (2515).
(1) مسند أيب يعىل: مسند أنس بن مالك (3081)، موارد الظمآن إىل زوائد ابن حّبان للهيثمي: باب 

يف اإلسالم واإليامن (29).
األمر  اإليامن:  شعب   ،(6011) والبهائم  الناس  رمحة  باب  األدب:  كتاب  البخاري:  (2) صحيح 

باملعروف والنهي عن املنكر (7203).
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يدخل من باب املسجد ومعه الطعام بالصفة التي دعا هبا العابد فيضع 
الطعام أمام العابد ويريد أن خَيُْرج فيمسُكه التاجر ويقول له »باهلل عليك 
إال أخربتني قصة هذا الطعام، اآلن دعا واآلن حض له الطعام«، فقال 
الطعام وال أستطيع أن  الرجل »أنا مّحال ومنذ سنة وامرأيت تطلب هذا 
أشرتيه، اليوم مَحَْلُت لرجل فأعطاين شيًئا من الذهب فاشرتيُت به الطعام 
املنام رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول يل إن  ه يل نمت فرأيت يف  ُتِعدُّ وبينام زوجتي 
لك  اهلل  جعل  الطعام  هذا  له  أخذت  إن  اهلل  أولياء  من  ولًيا  املسجد  يف 
فأخذت  نومي  من  فانتبهت  اجلنة«  لك  أضمن  وإين  طعامك  يف  الربكة 
الطعام وأحضته هلذا العابد فقال التاجر أعطيك عرشة أضعاف الطعام 
وتعطيني الثواب فقال ال، قال عرشين ضعًفا قال ال، قال أربعني ضعًفا 

قال ال ولو بالدنيا كّلها ال أعطيك ما ضمن يل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص.

وروي عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أتدرون ما هو خٌي صدوُق اللسان حمموُم 
التقي  »هو  قال:  املحموم  هو  فمن  نعرفه  اللسان  صدوق  قالوا  القلب« 

النقي الذي ليس يف قلبه إلخوته املسلمني غلٌّ وال بغٌي وال حسد«(1).  

فام أمجل املؤمن حينام حيب للناس ما حيّبه لنفسه، ويكره هلم ما يكره 
هلا، إنه يصبح حمبوًبا بينهم، يذكرونه بكل خري، ويفرحون حني مالقاته، 
وقضاياهم،  ءاالمهم  ويشاركهم  مفارقته،  حني  بالوحشة  ويشعرون 

(1) سنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب الورع والتقوى (4216)، شعب اإليامن: حفظ اللسان عام ال 
حُيتاج إليه (4462).
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معامالته  يف  املرء  ولينظر  حوائجهم.  قضاء  ويف  خدمتهم،  يف  ويسعى 
التي جيرهيا مع الناس يف يومه وليلته لريى هل هو  قريب منهم يعاشهم 
التي  اإلهيام  بطريقة  الناس  مع  نتعامل  أن  ينبغي  فال  ال؟  أم  باملعروف  
عليه  يربح  ال  أنه  املشرتي  يوهم  الذي  كالتاجر  باآلخر  الضر  تلحق 
الكثري وهو يربح عليه الكثري يف البيع هذه خصلة قبيحة، إن أراد أن يربح 
الكثري يصارحه يقول له أنا سعري زائد فإما أن يدخل معه وإما أن يرتك 
معاملته،  ألنه بعد ذلك إن عرف أنه ربح عليه الكثري ال يندم ألنه دخل 
معه عىل الرصاحة، أما إذا أومهه فظن أنه ال يربح عليه إال قليال ثم تبني 
يقول هذا  الغش  يدخل يف  قلبه وهذا  يستوحش  كثرًيا  ربح عليه  أنه  له 
نفر،  قلبه  الِودَّ لكن  له  أظهر  لو  قلبه  صاحب سوء صاحب ش يكرهه 
بئست اخلصلة. ويدخل يف حمبة  باملسلم هذه  فيها إرضار  التي  فالتورية 
اخلري ألخيه املؤمن أن حيّذره مما يّضه يف دينه أو دنياه. وقد روي حديث: 
»املؤمن يأمل ألهل اإليمن كم يأمل الرأس يف اجلسد«(1). لذلك كان بعض 
األنصار يف املدينة املنورة يتنازل عن قسم من ماله للمهاجر وكان بعضهم 

تنازل عن إحدى امرأتيه فطلقها ليتزوجها املهاجر. 

(1) مسند أمحد: حديث سهل بن سعد (22877)، مصنف ابن أيب شيبة: كتاب الزهد: ما ذكر عن نبينا 
ملسو هيلع هللا ىلص يف الزهد (34416)، املعجم الكبري للطرباين: حرف امليم (5743).
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وقد جاء يف احلديث: »دعاء املرء املسلم مستجاب ألخيه 
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الغيب، عند رأسه ملك موكل به كلم دعا ألخيه  بظهر 
بخي قال امللك ءامني ولك بمثل ذلك«(1).

قال اهلل تعاىل: ژ ی  جئ  حئ         مئ   ىئ  يئ  جب   
حبخب  مب      ىب  يب         جت  حت        خت  مت  ىت   ژ(2).

فقال:  أحسُن  اإلسالِم  أيُّ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  سئل  وقد 
مَل  وَمن  َعَرْفَت  َمن  عىَل  السالم  وَتْقَرَأ  الَطعام  ُتْطِعَم  »أن 
الطعام،  تطعم  أن  اإلسالم  إليها  يدعو  التي  األمور  من  أي  َتْعِرْف«(3) 

وتسّلم عىل من تعرف وعىل من ال تعرف.

ْم  : إَِذا َلقيَتُه َفَسلِّ يف رواية ملسلم أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َحقُّ امُلْسلِم َعىَل امُلْسلِم ِستٌّ
َعَليِه...«(4).

يعلنها  حينام  اللطيفَة  الكلمَة  هذه  وأعظَم  أمجَل  ما  عليكم«  »السالم 

(1) املنتخب من مسند عبد بن محيد: مسند أيب الدرداء (201).
(2) سورة النساء: 86.

السالم  إفشاء  وباب   (12) اإلسالم  من  الطعام  إطعام  باب  اإليامن:  كتاب  البخاري:  (3) صحيح 
من اإلسالم (28)، صحيح مسلم: كتاب اإليامن: باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل 
(63)، سنن ابن ماجه: كتاب األطعمة: باب إطعام الطعام (3253)، سنن النسائي: كتاب اإليامن 

وشائعه: باب أّي اإلسالم خري (5000).
(4) صحيح مسلم: كتاب السالم: باب من حق املسلم للمسلم رد السالم (2162)، األدب املفرد 
يف  فصل  السالم:  رّد  باب  للبيهقي:  اإليامن  شعب   ،(925) العاطس  تشميت  باب  للبخاري: 

املكافأة بالصنائع (8737)، صحيح ابن حّبان: باب ما جاء يف صفات املؤمنني (242).
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املرء ملن يلقاه، إهنا إعالن وإعالم حلالة الِسْلِم والصلح واألمان والوئام 
بني الطرفني امُلَتالقَينْي. وبدء املسلم بالسالم سنة مل خيتلف يف ذلك علامء 

اإلسالم.

اكُِب  ُم الرَّ َقاَل: »ُيَسلِّ ومن ءاداب السالم ما جاء عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
الزائر  الَكثِِي«(1). فالقادم  َعىَل  َوالَقليُل  الَقاِعِد،  َعىَل  َوامَلاِش  امَلاِش،  َعىَل 
يسّلم  مل  الزائر  الزائر عليه، وإن كان  َيُردُّ  امَلُزْوُر  بالسالم وإن سبقه  يبدأ 
نقول له مرحًبا، وإن سّلم نرد عليه ثم نقول له مرحًبا. كلمة مرحًبا يف 

األصل معناها جئَت مكاًنا واسًعا.

وحلديث أيب هريرة ريض اهلل عنه: »والذي نفيس بيده ال تدخلوا اجلنة 
حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى تاّبوا، أَوال أدلكم عىل شىء إذا فعلتموه 

تاببتم أفشوا السالم بينكم«(2).

(1) صحيح البخاري: كتاب االستئذان: باب تسليم الراكب عىل املايش (6232) وباب تسليم املايش 
عىل القاعد (6233)، صحيح مسلم: كتاب السالم: باب يسلم الراكب عىل املايش والقليل عىل 
الكثري (2160)، سنن الرتمذي: أبواب االستئذان واآلداب: باب ما جاء يف تسليم الراكب عىل 
املايش (2703)، السنن الكربى للبيهقي: باب يشرتط عليهم أن يفرقوا بني هيئتهم وهيئة املسلمني 

.(18720)
أيب  سنن   ،(2688) السالم  إفشاء  يف  جاء  ما  باب  واآلداب:  االسئتذان  أبواب  الرتمذي:  (2) سنن 
داود: باب يف إفشاء السالم (5193)، سنن ابن ماجه: باب يف اإليامن (68) و باب إفشاء السالم 

(3692)، األدب املفرد للبخاري: باب إفشاء السالم (980).
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معناه  صدقة«(1)  الطيبة  »الكلمة  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال 
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الكالم احلسن صدقة كل كالم حسن يتكلم به الشخص 
صدقة أي فيه ثواب كام أن الصدقة فيها ثواب ويف رواية 
مَلْ  ُقوا النَّاَر َوَلو بِِشقِّ َتَْرٍة، َفَمْن  َقاَل َرُسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َفاتَّ
جَيِْد َفبَِكلَِمٍة َطيَِّبٍة«(2). الكالم صنفان كالم طيب وكالم 
خبيث، الكالم الذي يتكلم به اإلنسان ما كان من طاعة 
اهلل من احلسنات فهو يقال له كلمة طيبة وما كان خبيًثا 
الشخص  جَتعل  التي  اللطيفة  العبارات  هي  كثرية  خبيثة،  كلمة  له  يقال 
بالتقدير واالحرتام واألمهية وجتعله يميل إىل حب  اآلخر سعيًدا َيشعر 
ه نحو: »هل أطمع يف...« »هل تتفضل بـ...«»هل تسمح يل   القائل وُودِّ
»لو  فيك...«  »يعجبني  فيك...«  »أقّدر  لك...«  أشكر  »إين  أن...« 
تكرمت... « »ما تقوم به كخدمة للناس... « »أنت شخص لك دور مهم 

يف...«

وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َمْن أحّب أن ُيزحزح عن النار وُيْدَخَل اجلنة 

طيب  وباب   (2989) ونحوه  بالركاب  أخذ  من  باب  والسري:  اجلهاد  كتاب  البخاري:  (1) صحيح 
يقع عىل كل نوع من  الصدقة  أن اسم  بيان  باب  الزكاة:  الكالم (6022)، صحيح مسلم: كتب 

املعروف (1009).
 (1417) الصدقة  من  والقليل  مترة  بشق  ولو  النار  اتقوا  باب  الزكاة:  كتاب  البخاري:  (2) صحيح 
وكتاب الرقاق: باب صفة اجلنة والنار (6563) وكتاب التوحيد: باب كالم الرب عّز وجّل يوم 
القيامة مع األنبياء وغريهم (7512)، صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب احلث عىل الصدقة ولو 

بشق مترة، أو كلمة طيبة وأهنا حجاب من النار (1016).
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فلتأته منّيته وهو يؤمن باهلل واليوم اآلخر وليأت الناس بم حيّب أن ُيؤتى 

إليه«(1).
النار  من  النجاة  أراد  من  أنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوُل  فيه  ُيَعلِّمنا  احلديُث  هذا 
باهلل واليوم اآلخر وما  فليعمل هبذه األمور وهي اإليامن  باجلنة  والفوز 
يلزم مع ذلك من أمور اإليامن ويعامل الناس بام حيّب أن يعامله الناس 
به، كل واحد ينبغي أن يعامل الناس بام حيّب أن يعامله الناس به، الواحد 
باخليانة  ال  باألمانة  بالكذب،  ال  بالصدق  الناس  يعامله  أن  حيب  منا 
والَغش، كذلك ينبغي عىل أحدنا أن يعامل الناس بمثل ذلك، َنْصُدُقهم 
يف حديثنا معهم ونعاملهم باألمانة، ال بالَغّش واخليانة، وبالعفو والصفح 
إذا أساءوا إلينا، كذلك أحدنا حيّب أن يعمل الناس معه الشىء املعروف، 
أحدنا:  يقل  باملعروف، وال  الناس  لنعامل  نحن  العمل احلسن، كذلك 
هم أساءوا إيَلَّ فأنا أيسء إليهم، نعامل الذي أساء إلينا باإلحسان، َنْكِس 
العالية  هي  تكون  أن  حتب  اإلنسان  نفس  ألنَّ  أنفسنا،  نخالف  أنفسنا 
العمل هبذا  بعيدون عن  الناس  وأكثر  احلديث.  معنى  هذا  الناس،  عىل 
احلديث، لو عملوا هبذا احلديث لكانوا أولياء. هكذا الذي يريد الفوز يف 
اآلخرة ال يطع هواه بل خيالف هواه، اإلنسان إذا َعُظم يف قلبه أمر اآلخرة 
هان عليه خمالفة هواه، اهلوى ما متيل إليه النفس، النفس جمبولة عىل حّب 
التعايل  أشياء: حب الشهوات كاألكل والرشب وغري ذلك وعىل حب 

(1) صحيح مسلم: كتاب اإلمارة: باب األمر بالوفاء ببيعة اخللفاء األّول فاألّول (1844).
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وعىل حب الرتفع وهذا أمر مذموم عند اهلل ثم فيه رضر عىل الشخص، 
يّضُه يف دينه، خمالفة النفس أمر مهم قال بعض األولياء من الصوفية: 
اإلنسان  عدّو  ليس  معناه  جنبيك«(1)  بني  التي  َنْفُسك  َأعدائَِك  »أعَدى 
أيًضا عدّوه ألنه إن أطاعها يف هواها هتلكه وذلك  نفُسه  الشيطاَن فقط 
ءاخر  ولًيا  األوليـاء  بعض  رأى  فقد  الشخص.  عىل  الشيطان  يساعد 
»بمخالفتي  قال:  املرتبة«  هذه  إىل  وصلت  »بم  فقال:  اهلواء  يف  مرتبًعا 
نفيس«. لو أن إنساًنا سّبه يقول أنا أعفو عنه فال يقابله بالسبِّ ولو كان 
يعلم فيه ما ُيسّب به، ولو كان هو افرتى عليه وسّبه بام ليس فيه ال يقل 
هذا سّبني بام ليس يّف فكيف أسكت ألنتقم منه، إذا ترك االنتقام خري له، 
زين العابدين ريض اهلل عنه ابن سيدنا احلسني الذي كان ُيقال له السّجاد، 
كان من أمجل الناس ِخلقًة ومن أحسن الناس ُخُلًقا ومن أسخى الناس، 
الناس من حسن حاله ومنظره كانوا هيابونه أكثر من امللوك، هذا أهانه 
شخص يف وجهه فسكت، ما رّد عليه، ما انتقم منه، فذاك مّلا وجده ال يرد 
عليه قال له: »إّياك أعني« فقال: »وعنك أغيض«، معناه أنا عمًدا أسكت 
عنك ال أعاملك باملثل، فذلك الرجل تراجع يف نفسه وندم عىل ما فعل، 
قال يف نفسه أنا عاملته بالشتم واإلهانة وهو ما قابلني باملثل بل أغىض 
عني فوّبخ نفسه، الَم نفسه. هكذا املؤمن ينبغي أن ُيعاِمَل الناس بالعفو 

الدنيا  أدب   ،(/34) والعقل:  والقلب  والروح  النفس  معنى  بيان  للغزايل:  الدين  علوم  (1) إحياء 
والدين للاموردي: (ص/234)، الزهد الكبري للبيهقي: (ص/156).
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والصفح وخيالَف نفسه.

ُبْرٌد  َوَعَلْيِه  اهلل  رسول  َمَع  أميش  ُكنُْت  َقاَل:  عنه  اهلل  ريض  أنس  عن 
َشديدًة،  َجْبَذًة  بِِرَداِئِه  َفَجبَذُه  أْعَرايِبٌّ  فأْدَرَكُه  احلَاِشَيِة،  َغِليُظ  َنْجَراينٌّ 
ِة  َداِء ِمْن ِشدَّ َرْت هِبَا َحاِشَيُة الرِّ َفنََظْرُت إىَِل َصْفَحِة َعاتِِق النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَقْد أثَّ
إَِلْيِه،  َفالَتَفَت  ِعنَْدَك.  ِذي  الَّ َماِل اهللِ  ِمْن  يِل  ُمر  ُد،  حُمَمَّ َيا  َقاَل:  ُثمَّ  َجْبَذتِِه، 

َفَضِحَك ُثمَّ َأَمَر َلُه بَِعَطاٍء(1).

وقد ورد أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لصحايّب يقال له أبو ُجَرّي ُسليم بن جابر 
امرؤ  »وإن  لفٍظ:  ويف  فيك...«(2)  يعلم  بم  شتمك  امرؤ  وإن  اهلَُجْيني: 
عىل  يدل  احلديث  هذا  فيه«(3).  تعلم  بم  ه  ْ تعيِّ فال  فيك  يعلم  بم  ك  عيَّ
تعفو عّمن ظلمك،  أن  مكارم األخالق ألن من مجلة مكارم األخالق 

فاألفضل ملن عرّيه إنسان بام يعلم فيه أن يعفَو عنه وال يقابَله باملثل.  

يقول أبو ُجَرّي اهلَُجْيني: »فام سببُت بعد ذلك إنساًنا وال دابًة«. هكذا 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص. وقد  امتثال أمر  شأن أصحاب رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص حيرصون عىل 

(1) صحيح البخاري: كتاب فرض اخلمس: باب ما كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص يعطي املؤلفة قلوهبم وغريهم من 
اخلمس ونحوه (3149) وكتاب اللباس: باب الربود واحلربة والشملة (5809) وكتاب األدب: 
موطأ   ،(8114) اخللق  حسن  باب  للبيهقي:  اإليامن  شعب   ،(6088) والضحك  التبسم  باب 

مالك: كتاب اجلامع: باب ما يكره من الصدقة (2124).
(2) مسند أمحد: حديث جابر بن سليم (20635).

للبيهقي:  السنن الكربى  اللباس: باب ما جاء يف إسبال اإلزار (4084)،  (3) سنن أيب داود: كتاب 
كتاب الشهادات: باب شهادة أهل العصبية (21093).
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حماسنها  أي  األخالق«(1)  مكارم  ألتم  بعثت  »إنم  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال 
اهلل  اهلل عنها يف وصف رسول  املؤمنني. وقالت عائشة ريض  معناه بني 
ملسو هيلع هللا ىلص: »كان ُخلقه القرءان«(2) يعني أن من أراد أن يعرف ُخلق رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص فليقرأ القرءان وليفهمه، ومن األخالق التي جاء هبا القرءان األمر 
الغري  أذى  حتمل  أي  األذى  عىل  والصرب  املنكر  عن  والنهي  باملعروف 
ّش  بني  »كنت  والسالم:  الصالة  عليه  وقال  الغري.  عن  األذى  وكّف 
جارين عقبة بن أيب معيط وأيب هلب كانا يرميان بم خيرج من الناس عىل 
َبايِب«(3) أي أنه ملسو هيلع هللا ىلص كان يتحمل أذامها مع أنه كان أشجع خلق اهلل عىل 
ذلك  أربعني رجاًل ومع كل  قوة  البدنية  القوة  من  أويت  اإلطالق وكان 

كان خلقه العفو والصفح.

َعىَل  َأَتْينَا  َفإَِذا  َقاِع،  الرِّ بَذاِت  َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َمَع  ُكنَّا  ويف رواية جلَابر: 
َوَسيُف  امُلرْشكنَي  ِمَن  َرُجٌل  َتَرْكنَاَها لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فجاء  َظِليَلٍة  َشَجَرٍة 
َجَرِة َفاْخرَتَطُه، َفَقاَل: َتَاُفنِي؟ َقاَل: »الَ« َفَقاَل:  َرُسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مَعلٌَّق بالشَّ
َفَمْن َيْمنَُعَك ِمنِّي؟ َقاَل: »اهلل«، َقاَل: َفَسَقَط السيُف ِمْن َيدِه، َفأَخَذ رسوُل 
ْيَف، َفَقاَل: »َمْن َيْمنَُعَك مني؟«. َفَقاَل: ُكْن َخرَي ءاِخٍذ. َفَقاَل:  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص السَّ

(1) السنن الكربى للبيهقي: باب بيان مكارم األخالق ومعاليها التي من كان متخلقا هبا كان من أهل 
املروءة (20782).

(2) األدب املفرد للبخاري: باب من دعا اهلل أن حيسن خلقه (308)، شعب اإليامن للبيهقي: فصل يف 
ُخُلق الرسول (1360).

(3) طبقات ابن سعد: (157/1).
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»َتْشَهُد َأْن ال إلَه إالَّ اهلل َوَأنِّ َرُسول اهلل«، َقاَل: الَ، َوَلكنِّي ُأَعاِهُدَك َأْن ال 
ُأَقاتَِلَك، َوالَ َأُكوَن َمَع َقوٍم ُيَقاتُِلوَنَك، َفَخىلَّ َسبيَلُه، َفَأَتى أْصَحاَبُه، َفَقاَل: 

جئُتُكْم ِمْن عنْد َخرْيِ النَّاِس (1).

وأما ما يرويه بعض الناس أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان اليهود يرمون الزبالة 
عىل بابه ثم ذات يوم مل َيَر ذلك فتفقدهم فهو كذب وافرتاء ليس له أصل 

يف كتب السنة املطهرة.

لو راقب الواحد منا نفسه حينام يكون مسوًرا فامذا يشعر؟

�ل 
� ���ن�ا اأ

��ل��سر��ور ا

��� ��ل�ن�ا �عم���ى ا

بال تردد إنه يشعر بانبساط يف نفسه وبانرشاح يف صدره 
وبانفتاح يف ءافاقه وتنهض به مهته وتنعكس ءاثار ذلك 
إذا تكدر فخالُف  أما  النشاط عىل جسمه وعىل أعامله، 

ذلك حاصل عادة.

ومن أهم األمور التي جتعل اآلخرين مسورين وسعداء 
حيّبوهنا  التي  األمور  يف  معهم  يتحدث  من  جيدوا  أن 

هم َوَتَلذُّ هَلُم.  وَتَسُّ

أو  املرشوع  يف  حيدثهم  أن  الناس  به  يّس  لكي  املرء  من  فاملطلوب 

(1) صحيح البخاري: كتاب املغازي: باب غزوة ذات الرقاع (4136)، صحيح مسلم: كتاب صالة 
املسافرين وقرصها: باب صالة اخلوف (843).
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املأذون به مما يّسهم ويلّذ هلم وليس يف أي حديث، وبعبارة أخرى: ليس 
املطلوب من املرء الذي رُسَّ بالناس  أن هُيِْمَل أمر القيم احلسنة واملبادئ 
السليمة  فيتكلم فيام يطيب هلم ويريض شهواهتم وغرائزهم حتى لو كان 

ذلك خمالًفا للحق.

األمور  من  له  ويلّذ  اآلخر  الشخص  يّس  فيام  فالتحدث  هنا  ومن 
اللطيفة احلسنة التي تساعد عىل الدخول إىل قلبه أمر مفيد ونافع جًدا.

وهكذا فإذا مجع املجلُس املرَء مع شخص أو مجاعة وكانوا يتحدثون 
يف موضوع خرّي يميلون إليه ويرغبون فيه فال يزدر هبم ذلك امليَل والرغبة 
بل ليشجعهم عىل ذلك، وإن استطاع أن يشاركهم فال بأس بذلك شط 
أن يكون احلديث يف احلدود املرشوعة، وسيجد أهنم يّسون به وحيّبونه 

وينجذبون إليه.

فلكي يّس الناس باملرء ويصبح حمبوًبا بينهم ليكن حكياًم يف أن يدخل 
السور إىل قلوهبم وأن يتحدث فيام يّسهم ويلّذ هلم ويطيب وأن جُيّمَل 

طبعه ومعاملته بشىء من الدعابة واملطايبة.

مثل ذلك ما ُروي أن بعض الصحابة جاؤا يطلبون من الرسول عليه 
الصالة والسالم ما يركبونه من الدواّب قالوا له: »امحلنا يا رسول اهلل« 
الناقة«،  ولد  عىل  »أمحلكم  هلم:  فقال  الدواّب  من  مركوًبا  أعطنا  معناه 
يقيض  هل  ينفعنا  ماذا  أي  الناقة  ولد  يغني  ماذا  اهلل  رسول  »يا  فقالوا: 
والبعري  الكبري  البعري  معناه  النوق«  إال  اإلبَل  تلد  »وهل  قال:  حاجاتنا، 
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الصغري كّل ولد الناقة، الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ما كذب، مثل هذا املزح الذي ما فيه 
إيذاء ملسلم جيوز عىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص فقال بعض أصحاب  كذب وال فيه 
الرسول  ملسو هيلع هللا ىلص: »إنك لتداعبنا«، ملَِا وجدوا منه من املزح اللطيف الذي ما 
فيه رضر وال كذب انبسطوا لذلك قالوا: »إنك لتداعبنا«، قال: »نعم وال 

أقول إال حًقا«(1).

وأحيانا  ُحْضنِه  عىل  أحياًنا  واحلسني  احلسن  يضع  الرسولملسو هيلع هللا ىلص  وكان 
حيملهام وكان يالعب أوالده إلدخال السور إىل قلوهبم(2). 

بينام كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يسري يف بعض شوارع املدينة رأى زاهر بن حزام 
اقرتب من ورائه واحتضنه من خلفه من غري أن يراه. فقال ملسو هيلع هللا ىلص: من يشرتي 
هذا العبد؟ (هذا له تأويل أي صورته صورة عبد) فلام انتبه له زاهر قال:  فام 

فرحت بشىء أكثر من التصاق جسدي بجسد رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص(3).

ثوًبا  تلبس  خالد  أم  اسمها  صحابية  رأى  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أن  ورد  وقد 
مجيال فقال: »أمَّ خالد سناه سناه« أي حَسن حسن(4).

(1) سنن الرتمذي: باب ما جاء يف املزاح (1991)، سنن أيب داود: باب ما جاء يف املزاح (4998)، 
السنن الكربى للبيهقي: باب املزاح ال ترد به الشهادة ما مل خيرج يف املزاح إىل عضه النسب أو عضه 

بحد أو فاحشة (21168).
هريرة  أيب  مسند  أمحد:  مسند   ،(3666) البنات  إىل  واإلحسان  الوالد  بر  باب  ماجه:  ابن  (2) سنن 

.(10659)
(3) صحيح ابن حّبان: باب املزاح والضحك: ذكر اإلباحة للمرء أن يمزح مع أخيه املسلم بام ال حيرمه 

الكتاب والسنة (5790).
باب  اللباس:  وكتاب   (3874) احلبشة  هجرة  باب  األنصار:  مناقب  كتاب  البخاري:  (4) صحيح 
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التي تكسب وّدهم  الناس من األمور  فإن إدخال السور إىل قلوب 
نفوسهم  إىل  السور  يدخل  فيمن  يرغبون  أهنم  طبعهم  فمن  وحّبهم، 
وحيّبونه. وإضافة إىل هذا فإن املداعبة واملطايبة واملفاكهة تعني عىل هذا 
إذا كانت يف حملها املناسب، فهناك من األحوال ما حيتاج إىل مطلق اجلدية، 

ومنها ما يسمح بشىء من املداعبة.

ما  وتزيالن  السور،  الناس  قلوب  عىل  تدخالن  واملطايبة  واملداعبة 
أصاهبا من ملل وضجر.

عن أيب ذر الغفاري قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقرّن 

���ت��ت  ���ط�ل��
 �� ���و��ن

� ا
سنَ��ت  ��سَ

ْ
�َم���ك

��لم�ل�ص�ح�ن��ت

من املعروف شيًئا ولو أن تلقى أخاك بوجه َطْلٍق«(1).

معناه أن من احلسنات أن يلقى املسلُم أخاه املسلَم ووجهه 
منبسٌط إليه، وهذا من أسهل احلسنات، ليس فيه كلفة. 
وفيام ثبت عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كّل معروف صدقة«(2) 
أعامل  كانت  وملا  صدقة،  ثواب  فيه  بٍِر  أن كل عمِل  أي 

اخلميصة السوداء (5823)، سنن أيب داود: كتاب اللباس: باب فيام يدعى ملن لبس ثوبا جديدا 
.(4024)

(1) صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب: باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء (2626)، 
الصدقة (7824)،  باب وجوه  للنسائي:  الكربى  السنن  باب االحتباء (1182)،  املفرد:  األدب 

شعب اإليامن للبيهقي: ما جاء يف إطعام الطعام (3104).
(2) صحيح البخاري: كتاب األدب: باب كل معروف صدقة (6021)، صحيح مسلم: كتاب الزكاة: 

باب بيان أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف (1005).
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ما هو أسهُل  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  بعٍض ذكر  أعظُم من  املعروف كثريًة بعضها 
عىل النفِس وهو أن يلقى الرجُل املسلُم أخاه املسلَم ووجهه منبسٌط إليه، 

فام كان أشد كلفًة من املعروف كان أعظَم ثواًبا.
إّن طالقة الوجه هي اهليئة التي تنبغي للمرء أن يقابل الناس  عليها يف 
معاملته هلم بل إن األحاديث الرشيفة توجه اإلنسان إىل أن يكون طليق 

الوجه وإن كان يف داخله حمزوًنا. 

ويف هذا الشأن حكى بعضهم فقال: ُدِعيُت ذات ليلة إىل طعام العشاء 
يف  يرتك  أن  جاهًدا  حياول  كان  غني  رجل  املدعوين  ضمن  من  وكان 
َجِلياًّا  يبدو  ذلك  لباسه  الكثري عىل  أنفق  قد  أثًرا حَسنًا وكان  املوجودين 
واملودة  اخلالصة  املحبة  زينة  من  منأى  عىل  ظلت  َوْجِهه  َقَسامُت  ولكْن 

الصافية.

باله  عن  غاب  وقد  واجلفاء،  باجلمود  تنطق  وجهه  تعبريات  كانت 
املالبس  من  تعبرًيا  أكثر  املرء  وجه  قسامت  عىل  يرتسم  الذي  التعبري  أن 
والثياب التي يلبسها. إن حسن البرِْشِ وطالقَة الوجه واالبتسام امُلْخلص 
يؤنس الناس والرفاق ويقّرب املرء إىل قلوهبم. وقيل ثالثٌة من الُدنيا تقرُّ 

العيون: املرأُة املوافقة، والولُد األديب، واألُخ الودود.

دينه،  الوافُر  قال:  املوّدة  ببناء  أحّق  اإلخوان  أيُّ  ك:  الَسامَّ البن  وقيل 
الوايف عقله، الذي ال يملك عىل القرب وال ينساك عن البعد إن دنوت 
منه داناك وإن َبعدت عنه راعاك وإن استعنت به عضدك وتكوُن موّدُة 
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فعله أكثر من موّدة قوله.

صعيد  عىل  النجاح  عالمات  من  مهمة  عالماٍت  املرء  حُيرز  ولكي 
األعامل أو عىل صعيد كسب وّد الناس وحبهم ينبغي له أن يكون:

حسن البرش. 	 
طليق الوجه.	 
مبتساًم وبإخالص.	 

وإذا مل يكن من عادته االبتسام فليتعلم هذه اخلصلة احلسنة، وليس 
عيًبا أن يتعلمها، وليجعل االبتسامة َتنُْبع من قلبه وجتري عىل فمه وعىل 
شفتيه لتبسط قسامت وجهه، ولن يتكلف شيًئا ولن خيس بل هو الرابح 

والناجح والسعيد عىل أية حال إن أخلص النية.

وليعلم املرء أن ُحْسَن البرش واالبتسام مها من أبرز األمور التي جتعله 
يرتك أثًرا حسنًا فيمن يلقاه أول مرة وهي اخلصلة التي ينبغي أن يتحول 
فيه إىل عادة يف كل لقاء، وبذلك ينجح يف أعامله ويكسب مودة الناس 

وحمبتهم.

إن  بل  الناس  من  قسم  جييده  ال  أو  هيمله  فّن  االستامع  أو  اإلصغاء 
كثريين منهم جييدون التحدث أكثر مما جييدون االستامع. إن بعضهم حني 
يسكت  يكون منشغال عن سامع خماطبه بالتفكري فيام يقوله حني يسكت 

هذا املخاطب.
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هل هناك من عالقة بني كسب حمبة الناس ومودهتم  وبني اإلصغاء أو 

االستامع إليهم؟ 

اجلواب: أجل.

ما  وجتاهل  حديث  يف  معه  ودخل  شخًصا  املرء  التقى  أن  حصل  لو 
يقوله الشخص اآلخر بأن كان مل يستمع إليه جيًدا،  فام هو الشعور الذي 
يتولد يف هذا الشخص اآلخر؟ بال شك إنه ال يّس به وال ينجذب إليه. 
وليجّرب أيًضا أن يلتقي شخًصا ءاخر ويدخل معه يف حديث وليستمع 
جيًدا ما يقوله الشخص فال يقطعه إال إن خيش أن يأيت يف كالمه مفسدة 

يتوقعها من سياق اخلطاب  فيسبقه باحلجة لينبهه ثم يسكت.

إن شعور الشخص يف هذه احلالة خيتلف متاًما عن شعور الشخص يف 
احلالة األوىل، وإنه هنا يس بمستِمِعه وينجذب إليه وحيبه، فإن النبّي ملسو هيلع هللا ىلص 

كان إذا كّلمه أحدهم يلتفت إليه بكليته وال يوليه جانب وجهه.

نظراهتام  برتكيز  هيتام  أن   ينبغي  واملعلم   اخلطيب  أن  يظهر  هنا  من 
وتوجيه كالمهام إىل من يصغي إليهام  من احلارضين. تصور أنك ُدِعيت 
بغري  منشغاًل  إليك  مستمع  غري  اجلمع  هذا  وكان  مجع،  يف  خطاب  إىل 
خطابك، فهل تتشجع يف اخلطابة؟ وتنجذب إىل مستمعيك؟ وهل تثني 
عليهم؟ بحسب العادة، ال تفعل. واالنطباع الذي يرتسم عندك أهنم غري 

عني لك عىل اخلطابة ألهنم ال يلتزمون اإلصغاء. مشجِّ
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وهنا نذكر قول العلامء: إنه ينبغي لطالب العلم أن يكون مقبال بقلبه 

ووجهه.

النفس  ُتْكَتَسب بمجاهدة  واإلصغاء ليس مسألة صعبة بل هو عادة 
للمحدث ألن  الكافية  الفرصة  إتاحة  يعتمد عىل  فناًّا  ذلك  بعد  ليتحول 
يتحدث أو أن يبدي أفكاره أو ءاراءه ووجهات نظره املبنية عىل أساس 
وعدم  الصمت  عىل  الصرب  بإرادة  االتصاف  عىل  ويعتمد  اإلنصاف، 
مقاطعة الطرف اآلخر يف حديثه ما مل تدع حاجة حتى يتّمه أو حتى يتّم 
القسم أو الفكرة التي يعطينا بعدها اإلذن للتحدث ما مل تدُع حاجة إىل 

مقاطعته خشية خمالفته احلّق  فنورد له احلجة حتى ينتبه للحّق.

غري  األمور  من  ونافع  خري  هو  ملِا  واالستامع  اإلصغاء  فن  وفقدان 
املرء جملًسا فيجد فيه أكثر  املطلوبة يف جمتمعاتنا، فقد يصادف أن حيض 
من شخص يتحدثون ويبدون الرأي والتعليق يف نفس اللحظة وبذلك 
يتحول املجلس إىل مقاطعات كالمية فوضوية ال ُيستند فيها إىل أدلة وال 

يتوصل منها إىل نتائج فتفوتك فائدة املجلس.

واإلصغاء ملِا فيه نفع وفائدة ال يؤدي عىل تنظيم املحادثة بني شخصني 
للشخص  تقدير واحرتام  ذلك هو  إىل  باإلضافة  بل  أو طرفني فحسب 

اآلخر، األمر الذي من شأنه كسب املرء ملحبة الناس ومودهتم.

فأن تصغي ملحدثك هذا يعني أنك تشعر بأمهيته.
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االستامع  أو  اإلصغاء  حسن  إىل  الطريق  كيف  السائل:  يسأل  وقد 

وخصوًصا بالنسبة إىل من ال جييده؟

األمر يف غاية البساطة وهو التعود عىل اإلصغاء واالستامع إىل الكالم 
احلسن املفيد. فمن يتعود عىل االستامع الطيب سيصبح االستامع عادًة فيه 

وتقليًدا بال كبري تكلف.

فلكي يكسب املرء وّد الناس وحّبهم حري به أن يكون:

مستمًعا جيًدا هلم إذا كان كالمهم مفيًدا.	 
وفضيلة 	  خري  هو  عام  التحدث  يف  هلم  الفرصة  ومتيًحا  ومشجًعا 

سواء كان الكالُم عن أنفسهم أو عاّم خيّصهم أو عاّم يرغبون فيه.

ثم  حديًثا  معه  ويبدأ  ءاخر  شخًصا  املرء  يلتقي  حينام 

����ن  ��ت�دن����ر �ح��ن
ء  ��س�م�ا

أ
ا

��� ��ل�ن�ا ا

عن  بالسؤال  يبادره  أن  دون  احلديث  يف  معه  يسرتسل 
اسمه ما هو الشعور الذي يف داخل ذلك الشخص؟

إن أدنى ما قد يتولد فيه من شعور هو أن حمّدَثُه مل يعره 
اهتامًما كافًيا ألنه تـناسى التعرف عىل عنوانه العام وهو 
هو   - لقاء  أول  يف  السؤال  هذا  له  قّدم  لو  بينام  اسمه. 
أو  اسمكم؟«  هو  »ما  احلديث:  أثناء  يف  أو   - األفضل 
»وددت التعرف عىل اسمكم« لتحركت مشاعره متجهة 

إىل خماطبه، والتعارف ُسنّة.
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متتد  قد  أحاديث  يف  ءاخرين  مع  أناس  يدخل  أن  الالئق  من  وإنه 

لساعات وتسأهلم عن أسامئهم. 

وترك ذلك قد يرجع يف بعض األحيان إما إىل حالة ِكرْبٍ موجودة فيهم 
أو قصور يف  تقصري  إىل  أو  بالتعارف  اهتاممهم  أو ضعف  انعدام  إىل  أو 
له أن  ينبغي للمرء ويفضل  الناس. وأًيا كانت احلالة  التعامل بني  ثقافة 

يتعرف عىل اسم حمدثه.

وقد يتساءل املرء: ما هو الداعي للتعرف عىل اسم شخص سيفارقني 
وربام لن أراه يف املستقبل؟ وما الذي سَأجنيه من ذلك؟

واجلواب: وما الذي خيسه املرء حينام يسأل عن اسم من يلقاه؟ بل 
أصبحوا  أفراد  من  وكم  احلياة.  يف  للمرء  محياًم  صديقا  هذا  أصبح  لربام 
البعض.  بعضهم  أسامء  عىل  التعرف  بسبب  آلخرين  محيمني  أصدقاء 

وحاجة الناس بعضهم إىل بعض  كثرًيا ما جتمعهم.

إن  حسنة  عادة  أنه  عن  فضاًل  اآلخر  الشخص  اسم  عىل  التعرف  إنَّ 
الشخص  ذلك  مودة  يسهم يف كسب  فهو  القصد  النية وحسن  َسِلمت 
وحمبته والدخول إىل قلبه وقد يكون أحدنا جّرب أن يتعرف عىل اسم من 

القاه أو اسم حمّدثه وأحّس بذلك الشعور الذي يتولد فيه.

اآلخر،  الشخص  اسم  عن  السؤال  يف  كبرًيا  دوًرا  التواضع  وُيَشِكُل 
التعرف عىل اآلخرين بل يكون سعيًدا  املتواضع ال جيد حاجًزا يف  ألن 

وهو يتعرف عليهم.
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ُحكي عن بعضهم أنه كان إذا التقى بمن مل تسبق له معرفته اتذ لذلك 
إخباره  املرء غضاضة يف  إىل سؤاله حتى ال جيد  فيه  تدرج  أسلوًبا الئًقا 
ف  فال يستشعر منه أنه يدخل يف خصوص ال ينبغي له أن يسأل عنه، تعرَّ
عىل اسمه الكامل وأسامء أوالده وذويه املقربني ووقف عىل طبيعة عمله 
الصورة  من  كجزء  ذهنه  يف  املعلومات  هبذه  حيتفظ  ثم  العامة.   وءارائه 
التي اختزهنا يف خميلته هلذا الصديق، فمتى التقاه ثانية وسعه أن ُيَربِّت عىل 
كتفه ويسأله عن األزهار اجلميلة التي تنبت يف حديقة داره. فال عجب 

إذن أن يكون له عىل مّر األعوام معارف وأصدقاء.

ومتى َذَكْرَت اسم شخص صادفته وناديته به يف املرة التالية التي تلقاه 
أما لو نسيت اسمه أو  باقية األثر.  فيها فثق أنك أديت له جماملة لطيفة 

نطقت به خطأ فقد ال يشعر الطرف اآلخر بأنك هتتم به.

ومن هنا فإن املرء بحاجة إىل أن ينشط ذاكرته يف حفظ أسامء من يلتقي 
هبم من الناس.

ومن الطرق الناجحة يف تذكر األسامء: أن تستمع جيًدا إىل الشخص 
لكي  احلديث  أثناء  ويف  مرة   من  أكثر  تردده  وأن  باسمه  لك  يديل  وهو 

يرسخ يف ذهنك وأن تربطه بذاكرة برصية.

وعن حفظ وتذّكر األسامء ينقل عن بعضهم أنه كان ليستطيع أن يذكر 
اسم كّل شخص التقى به. كان إذا مل يسمع اسم حمّدثه واضًحا قال له: 
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فإذا كان االسم عىل شىء من  متاًما.  ألتقط االسم  أن  ءاسف مل أستطع 
الغرابة سأل: كيف يتهجأ؟ ثم يأخذ عىل عاتقه خالل املناقشة أن يكرر 
ومالحمه  صاحبه  بصورة  ذهنه  يف  يربطه  أن  وحياول  مرات  عّدة  االسم 
وتعبرياته ومظهره العام، ومتى خال لنفسه كان يدّون االسم عىل قرطاس 

ثم يتأمله َمِلياًّـا وحيرص ذهنه فيه.

وتذّكر األسامء ليست مسألة صعبة بل هي سهلة وهو باملران يقوى 
ضعف  بسبب  عليه  يتعذر  الناس  من  كثرًيا  ولكّن  فأكثر.  أكثر  ويسهل 
حفظه ألسامء من يلقاهم بازدحام األعامل وكثرة االنشغاالت. ولكن لو 
علم أولئك أمهية التعرف عىل الناس وتذكر أسامئهم ملا قرّصوا يف ذلك.

فلكي يكسب املرء حّب الناس له ينبغي له أن يعلم أن اسم الشخص 
اآلخر هو شىء مؤثر عنده، وبحفظه السم هذا الشخص يشعر األخري 

بأنه هيتم به وبذلك يدخل املرء إىل قلبه فيحّبه.



81
١ -��� ��ل�ن�ا �ل �عم���ى ا

� �ن�ا
��كت أ
�ل��
� ا

»حق  الصحيحني:  يف  عنه  اهلل  ريض  هريرة  أيب  حلديث 
ر��ى 
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املرىض  وعيادة  السالم  ردُّ  مخٌس:  املسلم  عىل  املسلم 
وتشميت العاطس واّتباع اجلنائز وإجابة الدعوة«(1).

وتشميت العاطس سنّة وأَدٌب(2) وقد قال بعض العلامء: 
كام  َيكون  والَتشميت  واجب«(3)،  العاطس  »تشميت 
َعَطَس  »إَِذا  قال:  أنه  ملسو هيلع هللا ىلص  النبّي  عن  هريرة  أبو  َرَوى 
َصاِحُبُه:  َأْو  َأُخوُه  َلُه  َوْلَيُقْل  هللِ،  ْمُد  احْلَ َفْلَيُقِل:  َأَحُدُكْم، 
ِديُكُم اهلل  َوُيْصلُِح َباَلُكْم«. َيْرمَحَُك اهلل، َفإَِذا َقاَل َلُه: َيْرمَحَُك اهلل، َفْلَيُقْل: َيْ

�طم�ل�و�ن- ٢
�ا�م�� ء ا �ل�ح�ت�ا

� ا

عن ابن عمر ريض اهلل عنهام: أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َمرَّ َعىَل َرُجٍل 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهللِ  رسوُل  َفَقاَل  احلََياِء،  يف  أَخاُه  َيِعُظ  َوُهَو  األْنَصار  ِمَن 

»َدْعُه، َفإنَّ احلَياَء ِمَن اإليَمِن«))). 

(1) صحيح البخاري: كتاب اجلنائز: باب األمر باتباع اجلنائز (1240)، صحيح مسلم: كتاب السالم: 
باب من حق املسلم للمسلم رد السالم (2162).

(2) شح صحيح مسلم للنووي: (18/120).
(3) دليل الطالب لنيل املطالب يف الفقه احلنبيل: (ص/73)، التاج واإلكليل ملخترص خليل يف الفقه 

املالكي: (224/2).
يف  باب  األدب:  كتاب  داود:  أيب  سنن   ،(6118) احلياء  باب  األدب:  كتاب  البخاري:  (4) صحيح 
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العذراء يف  من  أشدَّ حياًء  كان  أنه  النبي  وقد صّح يف حديث شامئل 
خدرها واخلدُر هو سرٌت ُيعَمُل جانب البيت للبنت البكر هذه كانت عادة 
العرب األَُول هي تنفرد به تالزم ذلك املكان،  احلياء من شيم املرسلني 

والصاحلني.

قلت:  اهلل«  حيّبهم  خلصلتني  فيك  »إن  املنقري:  لألشّج  ملسو هيلع هللا ىلص  قال  وقد 
ما مها؟ قال: »احِلْلم واحلياء« قلت: احلمد هلل الذي جعلني عىل خلقني 

حيبهام اهلل(1). واملراد هنا باحلياء احلياء الذي يبعث عىل جتنب الرذائل.

أي ُيبِعُد صاحبه عن الرذائل ومنكرات األخالق أما احلياء الذي ُيبعد 
صاحبه عن تعلم ما حيتاجه للدين كاملرأة التي تستحي أن تتعلم أحكام 
الطهارة مثال وكذلك الرجل إذا كان يستحي من تعلم أمور الطهارة فهو 
مذموم عند اهلل ألنه ترك تعلم ما فرض اهلل معرفته من أمور الدين ومن 

احلياء املمدوح أن ال يلح الشخص يف طلب دينِِه من املدين.

�ت: روى الرتمذي أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهلل َحيِيٌّ يستحي إذا  ��أ�د ���ن�ا
رفع العبُد يديه أن يردمها صفرا خائبتني«(2). االستحياء نسبته يف احلديث 

احلياء (4795)، شعب اإليامن للبيهقي: باب التعاون عىل الرب والتقوى (7302)، سنن النسائي: 
كتاب اإليامن وشائعه: باب احلياء (5033).

(1) صحيح مسلم: كتاب اإليامن: باب األمر باإليامن باهلل ورسوله، وشائع الدين والدعاء إليه (18)، 
اخللق  حسن  باب  للبيهقي:  اإليامن  شعب   ،(4178) احِلْلم  باب  الزهد:  كتاب  ماجه:  ابن  سنن 

.(8053)
(2)  سنن الرتمذي: (3356)، مسند أمحد: (17970)
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إىل اهلل ليس معناه هذا االستحياء الذي حيصل من اخللق إنام معناه اهلل ال 
يرتك هذا اإلنسان من أن يعطيه ما سأل ليس عىل معنى االستحياء الذي 
هو عرض من أعراض البرش ليس معناه اخلجل، اخلجل مستحيل عىل 
األعراض  من  الذي هو  االستحياء  كلمة  تأيت  واسعة  العرب  لغة  اهلل،  

البرشية وهي صفة حادثة وتأيت بمعنى ال خيّيب الرجاء.

��م�ح�م�و��ت- ٣ ��تر ا
��ت �عن ��سست ��ن ��ل�ن رن ا ��ن �ل�ح�وا
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� ا
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��� ��ل�ن�ا ء ا ��ل�عت�ا

أن  املقدمة  بينهم ومن شأن هذه  التعامل  بالناس مقدمة  اللقاء  يمثل 
اللقاء  ُتْوَسم باحلسن واجلامل لكي تكون معاملتهم حسنة. ومن حسن 
الكالم  وطيب  والبشاشة  والتبسم  الوجه  وطالقة  البرش  حسن  بالناس 
َتَسُعون  فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إنكم ال 

الناس بأموالكم ولكن ليسعهم منكم بسط الوجه وحسن اخللق«(1).

يف  فصل  العلم:  كتاب  الصحيحني:  عىل  املستدرك   ،(7695) اخللق  حسن  باب  اإليامن:  (1) شعب 
الناس ولقائهم بطالقة  العامل (427)، مكارم األخالق للطرباين: باب فضل االنبساط إىل  توقري 

الوجه (18).
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وقد كان حييى بن أكثم معروًفا باحللم، يضب به املثل باحللم، سئل: 
ممن تعلمت احللم؟ قال: من قيس بن عاصم. قيس بن عاصم ريض اهلل 
عنه  هو صحايب جليل، َقَتَل ابُن أخيه ابنَه. فأيت إليه بالقاتل مكتوًفا فقال: 
وا عنه، وقال للشاب القاتل: عصيَت ربَّك وقطعَت رمَحك، وأعطى  ُفكُّ
 . رْبِ أمَّ املقتول مائَة ناقٍة حتى تصرَب. وصار ُيَضُب به املثُل يف احِلْلم والصَّ
الناُس صاروا يتعلمون منه احِلْلم والصرَب(1). واحللم هو الصرب عىل أذى 

الناس وسوِء معاملتهم برتك مقابلة امليسء باإلساءة.   

حتى قال بعضهم يف مدحه َيرثيه:

ـاعليك سـالم اهلل قيُس بَن عاصم  يرتمحَّ أْن  شـاَء  مـا  ورمحُتـه 

مـــاومـا كان قيس ُهلُكه ُهلَك واحٍد هتدَّ قـوٍم  بنـيـاُن  ه  ولكنَـّ

م. فمن أكثر من ذكر  معناه موته ليس كموت واحٍد، بل كبنيان قوم هتدَّ
اآلخرة وذكر املوت هتون عليه املصائب وهيون عليه الصرب ومما يعني عىل 
ل املصائب اإلكثار من قول إنا هلل وإنا إليه راجعون، والعفُو عند اهلل  حتمُّ
العادات  فاّتباع  العفو عند اهلل رفعة  عزٌّ وليس ذاّل، مهام كانت اجلريمة 
التي تالف الرشع ال خري فيها، العفو شيمة الصاحلني، األنبياء واألولياء 

هذه شيمتهم فلقد قيل عادات السادات سادات العادات.

(1) البداية والنهاية البن كثري: (177/11).
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تابُّوا  وهتاَدْوا  الشحناء  تذهِب  تصافحوا   « ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول   قال 
.(1)» ويذهِب الِغلُّ

والتواد  بالتحاب  أوصيكم  فقال:  تالميذه  العلامء  بعض  أوص  وقد 
يبذل هذا ألخيه سواًكا  قليل.  بشىء  ولو  والتباذل  والتزاور  والتناصح 
أو شيًئا سهاًل ثم اآلخر يبذل ما تيّس له، إن التباذل يقوي املحبة. ففي 
ثبتت  يّف«(2) ومعنى حّقت  للمتباذلني  القديس: »وحّقت حمبتي  احلديث 
دينار  ألف  ءاخر  أهدى  لو  بل  باملثل  يكون  أن  التباذل  شط  من  ليس 
فمطلوب من اآلخر أن هيديه بام يف وسعه ولو سواًكا من أراك عماًل هبذا 

احلديث وبحديث »هتادوا تاّبوا«(3).

وكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إذا ُأيت إليه هبدية قال: »اذهبوا با إىل بيت فالنة فإهنا 
كانت تّب خدجية«(4). 

(1) اجلامع البن وهب: (353)، موطأ مالك: كتاب اجلامع: باب ما جاء يف املهاجرة (3368).
جبل  بن  معاذ  حديث  أمحد:  مسند   ،(7135) والصلة  الرب  كتاب  الصحيحني:  عىل  (2) املستدرك 

.(22002)
اهلدية  قبول  باب  املفرد:  الدين وموادهتم (8377)، األدب  للبيهقي: مقاربة أهل  (3) شعب اإليامن 

(594)، املعجم األوسط للطرباين: حرف امليم (7240).
(4) األدب املفرد: باب قول املعروف (232)، مسند البّزار (6868).
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قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن رجال زار أًخا له يف قرية أخرى فأرصد اهلل به ملًكا 
فيم أتى عليه، قال له: أين تريد؟  قال: أريد أًخا يل يف هذه القرية، قال: 
ا عليه؟،  قال: ال، غي أن أحببته يف اهلل تعاىل، قال:  هل لك من نعمٍة َتُربُّ

فإنِّ رسوُل اهلل إليَك بأنَّ اهلل قد أحبََّك كم أحببَته«(1).

والتزاوُر مهٌم جًدا وال سّيام إذا طالت غيبُة أخيك أو نزلت به مصيبٌة أو 
اشتدَّ به مرٌض، ال يمض عىل الواحد مدٌة واسعٌة مل َيَر فيها أخاُه وال سأل 
عنه. وإن استطاع أن يزوره زاره وإن مل يستطع يرسل له سالًما أو يكلمه 
بواسطة اهلاتف. وورد يف حديث نبوّي شيف أّن »املؤمن إذاخرج لزيارة 
أخيه املؤمن يقول له امللك« -ملك من مالئكة الرمحة، هو ال يسمعه وقد 
يسمعه-، »طِبت وطاب ممشاك وبّوأك اهلل ُنُزال يف اجلنة«(2). معناه مشيت 
خلري عظيم ولك يف اجلنة بيت، التواصل بالزيارة فيه خري عظيم. زيارة 

األخ املسلم لوجه اهلل ثواهبا عظيم أحسن من اخلروج للنزهة.  

(1) صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب: باب يف فضل احلب يف اهلل (2567)، صحيح ابن 
حّبان: ذكر إثبات حمبة اهلل جل وعال للمتحابني فيه (572)، اآلداب للبيهقي: باب من زار أخا يف 

اهلل عّز وجّل (180).
(2) سنن ابن ماجه: كتاب اجلنائز: باب ما جاء يف ثواب من عاد مريضا، سنن الرتمذي: باب ما جاء 
يف زيارة اإلخوان (2008)، األدب املفرد للبخاري: باب الزيارة (345)، شعب اإليامن للبيهقي: 

مقاربة أهل الدين وموادهتم (8610).
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لقوله عليه السالم: »من عاد مريًضا مصبًحا يستغفر له سبعون ألف 
ملك حتى يميس وكان له ِمَْرَفٌة يف اجلنة، ومن عاد مريًضا ممسًيا يستغفر 
واملخرفة  اجلنة«(1)  يف  مرفة  له  وكان  يصبح  حتى  ملك  ألف  سبعون  له 
له  النهار بعث اهلل  »من عاد مريًضا يف أّي ساعاِت  البستان. ويف رواية: 
سبعني ألف ملك يصلون عليه حتى يميس ومن عاد مريًضا بأي ساعات 
الليل بعث اهلل له سبعني ألف ملك يصلون عليه حتى يصبح«(2) ومعنى 

الصالة هنا االستغفار.

�ا�م��ر��و���ن- ٨ ����ر ا ���ش

قال اهلل تعاىل: ژ ڇ  ڍ     ڍ  ڌ   ڌ  ڎژ(3) .

الوالدين  وشكر  املعايص  واجتناب  الواجبات  فبأداء  اهلل  شكر  وأما 
إيّل، هو من حيث  فمعناه مرجع اجلميع  ژ  ڌ  ڎ  ژ  فبرّبمها، وأما 
طاعتهام  جيب  ال  لكن  واملكروه  املباح  يف  والديه  الولد  يطيع  املرشوعية 

عىل  املستدرك   ،(3098) وضوء  عىل  العيادة  فضل  يف  باب  اجلنائز:  كتاب  داود:  أيب  (1) سنن 
الصحيحني: كتاب اجلنائز (1264)، شعب اإليامن للبيهقي: عبادة املريض (8742)، مسند أمحد: 

مسند عيل بن أيب طالب (976).
(2) صحيح ابن حّبان: كتاب اجلنائز: ذكر استغفار املالئكة لعائد املريض من الغداة إىل العيش ومن 

العيش إىل الغداة (2958).
(3) سورة لقامن: 14.
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يف كل مباح، بّر الوالدين الواجب أن يطيعهام يف كل ما يف تركه حيصل 
هلام غم بسببه، إذا طلب أحد الوالدين من الولد أن ال يسافر وكان سفره 
إذا كانا يغتامن بسفره، وجيب  السفر  بال رضورة وجب عليه ترك ذلك 
عىل األبناء الذكور واإلناث اإلنفاق عىل الوالدين املحتاجني وهذا من 
برِّ الوالدين، فرّب الوالدين واجلّد واجلّدة بركة يف الدنيا واآلخرة، والدليل 
عىل أن نفقة الوالدين املعَسين جتب عىل ولدمها البالغ وإن كانا قادرين 
يريد  عباس:  ابن  قال  ۅژ(1)   ژۅ    تعاىل:  قوله  الكسب  عىل 
الرِبَّ هبام مع اللطف ولني اجلانب فال يغلظ هلام يف اجلواب وال حيّد النظر 
إليهام وال يرفع صوته عليهام بل يكون بني يدهيام مثل العبد بني يدي السّيد 
تذلال هلام. وليس من اإلحسان أن يكلفهام أن يعمال. فإن َمن َبرَّ والديه 
تكون عاقبته محيدة. فاكَتِسْب رض والديك قبل اخلروج من الدنيا، إما 
الوالدين  بّر  يندمون عىل فوات  الناس  أو تسبقهام، كثري من  أن يسبقاك 
ثم  الغفلة حكمتهم  أيام حياهتام  ندًما شديًدا شديًدا شديًدا،  بعد موهتام 
بعد ذلك يفّكرون كيف فّوتوا بّرمها، فإن النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »رِغم أنُف، ُثمَّ 
، َأَحدمُها َأْو كِليهَم َفَلْم  َرِغَم أْنُف، ُثمَّ َرِغَم أْنُف َمْن أْدَرَك أَبويِه ِعنَْد الكرَِبِ

َيْدُخِل اجَلنََّة«(2).

الوالد وسخطه يف سخطه  الذي ورد يف احلديث: »رضا اهلل يف رضا 

(1) سورة البقرة: 83، سورة النساء: 36، سورة األنعام: 151، سورة  اإلرساء: 23.
(2) صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب: باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدمها عند الكرب 

فلم يدخل اجلنة (2551)، شعب اإليامن للبيهقي: فضائل شهر رمضان (3350).
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أنت  إن  أي   . واألمَّ األَب  يشمل  هذا  الوالد«(1)  سخط  يف  اهلل  وسخط 
كسبت رضا الوالد كأن كل الدنيا صارت لك، رضا الوالد خري من الدنيا 
وما فيها،  الدنيا للزوال أما رضا الوالدين فهو خري دائم ينفعك يف الدنيا 
واآلخرة فطاعة األبوين فيام ال معصية فيه فيه ثواٌب فإذا أمرا الولد بام 

ليس فيه معصية يطيعهام له ثواب.

(1)  شعب اإليامن: بر الوالدين: (7446).



9090

�ت ��أ�د ���ن�ا

َلِقَيُه  األْعَراِب  ِمَن  َرُجال  أنَّ  عنهام:  اهلل  ريض  عمر  بن  اهلل  عبد  عن 
َيْرَكُبُه،  َكاَن  مِحَاٍر  َعىَل  َومَحََلُه  ُعَمَر،  ْبُن  اهلل  عبُد  َعَليِه  َم  َفَسلَّ َة،  َمكَّ بَطريق 
َأْصَلَحَك اهللُ،  َلُه:  َفُقْلنَا  ِدينَار:  ابُن  َقاَل  َرأِسِه،  َعىَل  َكاَنْت  ِعاَمَمًة  َوَأْعَطاُه 
َأَبا َهَذا  ُُم األَعَراُب َوُهْم َيْرَضْوَن بالَيِسري، َفَقاَل عبد اهلل بن عمر: إنَّ  إهنَّ
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسول  َسِمعُت  وإينِّ  عنه  اهلل  ريض  اخلطاب  بِن  لُِعَمَر  ا  ُوداًّ َكاَن 

ُجِل َأْهَل ُودِّ َأبِيِه«(1). يقول: »إنَّ أبرَّ الرِبِّ ِصَلُة الرَّ

فائدة: يقال َشَكَر اهللُ َعْبَدُه عىل عمله ويقال شكر العبد ربه، شكر اهلل 
عبده أي ريض عنه يف هذا العمل. يف احلديث »شكر اهلل عمله«(2)، احلسنة 
مهام كانت ال يستهان هبا، احلسنات أنواع بعضها أعىل من بعض، أيُّ حسنة 
ال ينبغي أن حيقرها املسلم، اهلل تعاىل يعتق بعض العباد من النار بحسنة 
قليلة يف نظر العباد، العبد ال ينبغي أن حيقر شيًئا من احلسنات فيقول أنا 
عملت كذا وكذا من احلسنات الكبار وحيقر الصغار، مثل تلك املرأة املؤمنة 
الزانية اهلل غفر هلا ألهنا سقت الكلب العطشان أخذت املاء من البئر بخّفها 

(1) صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب: باب صلة أصدقاء األب واألم ونحومها (2552).
(2) سبق ترجيه.
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وسقت الكلب هلل تعاىل اهلل غفر هلا وهي كانت زانية تتعاطى الزنى(1).

فقد روي أنَّ َرُسول اهللملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َبينَم َرُجٌل َيميش بَِطريٍق اْشَتدَّ َعَليِه 
َيْلَهُث يأُكُل  َفنََزَل فِيَها َفشَب، ُثمَّ َخَرَج فإَذا َكْلٌب  بِئًرا  َفَوَجَد  الَعَطُش، 
ِمثُل  الَعَطِش  ِمَن  الَكْلُب  َهَذا  َبَلَغ  َلَقْد  ُجُل:  الرَّ َفَقاَل  الَعَطِش،  الثََّرى من 
َحتَّى  بفيِه  أْمَسَكُه  ُثمَّ  َماًء  ُه  ُخفَّ َفَمأَل  البِْئَر،  َفنََزَل  ِمنِّي،  َبَلَغ  َقْد  َكاَن  الَِّذي 

َرِقَي، َفَسَقى الَكْلَب، َفَشَكَر اهللُ َلُه، َفَغَفَر َلُه«(2).

وقد روى السيوطي أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قال: »صدقة الِس تقي مصارع 
السوء«(3) أي إن كانت الصدقُة من حالل تقي املهلكات والباليا والفتن.

٩ -
ع
�ت� ��ل��ت���صش�حن ا

أي تشجيع الطرف اآلخر عىل صنيعه للخري وتشجيعه عىل اخلري عموًما.

(1) صحيح مسلم: كتاب السالم: باب فضل ساقي البهائم املحرتمة وإطعامها (2245)، صحيح ابن 
حّبان: ذكر اخلرب الدال عىل أن الكبائر اجلليلة قد تغفر بالنوافل القليلة (386)، مسند أمحد: مسند 

ايب هريرة (10583).
كتاب  مسلم:  صحيح   ،(6009) والبهائم  الناس  رمحة  باب  األدب:  كتاب  البخاري:  (2) صحيح 
كتاب  للبيهقي:  اإليامن  شعب   ،(2244) وإطعامها  املحرتمة  البهائم  ساقي  فضل  باب  السالم: 
الزكاة: ما جاء يف إطعام الطعام وسقي املاء (3100)، موطأ مالك: باب جامع الطعام والرشاب 

(1952)، مسند أمحد: مسند أيب هريرة (10699).
(3)  الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري، السيوطي، حرف الصاد، احلديث: 7264.
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حلديث »إذا أحبَّ أحُدكم أخاُه َفْلُيْعلِْمه«(1). معناه ليقل له: إين أحبك 
يف اهلل. 

وحلديث: »سبعة يظلهم اهلل يف ظّله (أي ظّل العرش) يوم القيامة يوم 
وقد ورد يف بعض  فيهم »واثنان تاّبا يف اهلل«،  ذكر  إال ظّله«(2)،  ال ظل 
الروايات أن كال منهام يقول ألخيه إين أحّبك يف اهلل، ويقول له اآلخر 
وإين أحبك يف اهلل، ثم حيققان هذا، ليس بمجرد القول، أي ال يداهن هذا 
صاحبه وال ذاك يداهن هذا، بل يتعامالن عىل الصفاء، أي ال يتعامالن 
عىل احلقد والغش واخليانة. ويف النهي عن الغّش  ورد أنَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
ِة َطَعاٍم َفأْدَخَل َيَدُه فِيَها َفنَاَلْت أصابُِعُه َبَلال، َفَقاَل: »َما هَذا  َمرَّ َعىَل ُصرْبَ
اَمُء َيا رسول اهلل. َقاَل: »أَفاَل َجَعْلَتُه  َيا َصاِحَب الطََّعاِم؟« َقاَل: أَصاَبتُه السَّ

نَا َفَلْيَس ِمنَّا«. َفوَق الطََّعاِم َحتَّى يَراُه النَّاُس! َمْن غشَّ

هلم  بجاليل  املتحابون  تعاىل:  اهلل  »قال  والسالم:  الصالة  عليه  وقال 

(1) سنن الرتمذي: باب ما جاء يف إعالم احلب (2392)، شعب اإليامن للبيهقي: مقاربة أهل الدين 
وموادهتم (8595)، األدب املفرد: باب إذا أحب الرجل أخاه فليعلمه (542).

(2) صحيح البخاري: كتاب األذان: باب من جلس يف املسجد ينتظر الصالة وفضل املساجد (660)، 
صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب فضل إخفاء الصدقة (1031)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف 

احلب يف اهلل (2391).
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منابر من نور يوم القيامة«(1). وورد أيًضا: »أوثق عرى اإليمن احلب يف 

اهلل والبغض يف اهلل«(2).

فالتحابُّ يف اهلل فيه رّس عظيٌم ألن التنافَر يؤدي إىل الغيبة، هذا يغتاب 
العمل.  حسِب  عىل  يكوُن  اجلزاُء  اآلخرِة  ويف  هذا  يغتاب  وهذا  هذا 
وروي أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تدخلوا اجلنََّة حتى تؤمنوا، وال تؤمنوا حتى 
يكمل  فال  أي  الكامل،  املؤمن  صفات  من  اهلل  يف  فالتحابُّ  تاّبوا«(3) 

اإليامن إال بالتحابِّ يف اهلل.

�م- ١١ ����ى ���طل�ع�ا ��و اأ
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�حن
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�ا�م��ن ����ى ا  اأ

�ع�و�ت ��ل��د ا

فقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أحّب الطعام إىل اهلل ما كثرت عليه األيدي«(4) 
وهذا احلديث يؤخذ منه ثالثة أشياء، أّن االجتامع خري من االفرتاق، وأن 
األكل مجاعة خري من األكل فرادى، وفيه عن إكرام الضيف. فاألحسن 
االجتامع عىل األكل من أن يأكل كّل واحد بمفرده واألحسن أن يأكلوا 

من قصعة واحدة ألن هذا أقرب للتواضع.

(1) املستدرك عىل الصحيحني: كتاب الفتن واملالحم (8296).
(2) مسند أيب داود: أحاديث الرباء بن عازب (783)، مسند ابن أيب شيبة (321)

السالم  إفشاء  يف  جاء  ما  باب  الرتمذي:  سنن   ،(5193) السالم  إفشاء  يف  باب  داود:  أيب  (3) سنن 
(2688)، شعب اإليامن: حقوق األوالد واألهلني (8371)، األدب املفرد: باب إفشاء السالم 

.(980)
(4) شعب اإليامن للبيهقي: فصل يف التكليف للضيف عند القدرة عليه (9174)، املعجم األوسط 

للطرباين: حرف امليم (7317)، مكارم األخالق للطرباين: باب فضل إطعام الطعام (161).
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وتسعني  تسعة  عنده  فأمسك  جزء  مائة  الرمحة  اهلل  »جعل  حلديث: 
حتى  اخلالئق  يرتاحم  اجلزء  ذلك  فمن  واحًدا،  جزًءا  األرض  يف  وأنزل 
ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه«(1). وورد أيًضا أن النبي 
بنت  وأنه كان حيمل  بيده،  الصالة والسالم أطعم بعض األطفال  عليه 

بنته زينب، وهذا يدل عىل شدة رمحته بخلق اهلل.

وعن أيب زيد أسامة بن زيد بن حارثة موىل رسول اهلل وِحّبه وابن ِحّبه 
ريض اهلل عنهام قال: أرسَلْت بنت النبي ملسو هيلع هللا ىلص: إن ابني قد احتض فاشهدنا 
شىء  وكل  أعطى  ما  وله  أخذ  ما  هلل  »إّن  ويقول:  السالم  يقرئ  فأرسل 
عنده بأجل مسّمى فلتصرب ولتحتسب« فأرسَلت عليه تقسم ليأتينّها فقام 
ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأيّب بن كعب وزيد بن ثابت ورجال 
ريض اهلل عنهم فُرفَِع إىل رسول اهلل الصبي فَأْقَعَدُه يف ِحجره ونفسه تقعقع، 
ففاضت عينه فقال سعد: يا رسول اهلل ما هذا؟ فقال ملسو هيلع هللا ىلص: »هذه رمحة جعلها 
اهلل تعاىل يف قلوب عباده«(2) ويف رواية: »يف قلوب من شاء من عباده وإنم 

(1) صحيح البخاري: كتاب األدب: باب جعل اهلل الرمحة مائة جزء (6000)، صحيح مسلم: كتاب 
األدب: باب يف سعة رمحة اهلل تعاىل وأهنا سبقت غضبه (2752)، سنن الدارمي: باب إن هلل مائة 

رمحة (2827)، شعب اإليامن: اجلود والسخاء (10470).
(2) صحيح البخاري: كتاب اجلنائز: باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »يعذب امليت ببعض بكاء أهله عليه« إذا 
كان النوح من سنته (1284)، صحيح مسلم: كتاب اجلنائز: باب البكاء عىل امليت (923)، شعب 

اإليامن: باب يف الصرب عىل املصائب (9282).
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يرحم اهللُ من عباده الرمحاَء«(1). ومعنى »تقعقع« تتحرك وتضطرب.   

���ط��ن- ١٣ ��ل�ت�ع�ا ا

املسلم  أخو  املسلم  إخواًنا  اهلل  عباد  »وكونوا  احلديث:  يف  جاء  فقد 
الصاحلني:  بعض  وقال  حيقره«(2).  وال  يكذبه  وال  خيذله  وال  يظلمه  ال 

التعاطف القلبي من أرسار النجاح.

�م�ت�ه�م - )١ ��� ��و��ن��د ��ل�ن�ا نح ا
�أ� ���ن�ىت �ح�وا ��ل��م�ع�ىت  ا

قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من نّفس عن مؤمن ُكربة من كرب الدنيا نّفس 
الدنيا  يف  اهلل  ُه  َسرَتَ مسلًم  سرت  ومن  القيامة  يوم  كرب  من  كربة  عنه  اهلل 

واآلخرة واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه«(3). 
الناس  حاجة  عليك  اهلل  فضل  »من  َكنَْدري:  السَّ اهلل  عطاء  ابن  قال 
إليك«(4). فإن عامل الناس عىل حسب ما يريض اهلل يكون كسب خيًرا 

كبرًيا. 

الصبيان (5655)، مسند أمحد: حديث أسامة بن  البخاري: كتاب املرض: باب عيادة  (1) صحيح 
زيد (21776).

اإليامن  شعب   ،(2564) املسلم  ظلم  حتريم  باب  واآلداب:  والصلة  الرب  كتاب  مسلم:  (2) صحيح 
للبيهقي: احلث عىل ترك الغل واحلسد (6233).

(3) صحيح مسلم: كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار: باب فضل االجتامع عىل تالوة القرءان 
وعىل الذكر (2699)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف السرت عىل املسلم (1425)، شعب اإليامن 

للبيهقي: فصل يف إنظار املعس (10737).
(4) روي بلفظ قريب عن الفضيل بن عياض، ذكره البيهقي يف شعب اإليامن: باب التعاون عىل الرب 

والتقوى (7259).
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اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  قال رسول  قال:  اخلدري  أيب سعيد  أمحد من حديث  روى 
بّد  لنا من جمالسنا  ما  يا رسول اهلل  قلنا:  الطريق،  »إّياكم واجللوس عىل 
نتحدث فيها قال: »فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه« قلنا: وما حقه يا 
رسول اهلل، قال: »غض البص وكّف األذى ورّد السالم واألمر باملعروف 
والنهي عن املنكر« وهو حديث صحيح(1). قال احلافظ ابن حجر: وقد 
اجتمع يف ءاداب من جلس عىل الطريق اثنا عرش أدًبا وقد نظمت ذلك 

يف أبيات:

اخللـقمجعـت مـن رام اجللـوس عـىل الـ خـري  قـول  يف  الطريـق 
إيامًنـاأّد السـالم وأحسـن يف الـكالم تًقا احلـاّمد  العاطـس  وشـّمت 
جريانـايف احلمل عاون ومظلوًما أعن وأغث واهـد  سـالًما  رد  هلفاًنـا 
وغـّض طرًفـا وأكثـر ذكـر موالنابالعرف مر وانه عن نكر وكّف أذى

إىل  املاء  أجرت  اهلل  لوجه  هي  عظياًم  عماًل  عملت  اهلل  رمحها  زبيدة 
عرفة (من أرض بعيدة يقال له ماء زبيدة) لوجه اهلل هي زوجة هارون 
الرشيد رمحهام اهلل هي رأت مناًما أن كل الناس جيامعوهنا فقصت ملعرّب 
(لعامل ممن ُيعرّب املنام) فقال هلا تعملني عماًل ينتفع به الناس فَعملت ذلك 
بعيدة إىل اآلن موجود هذا  املاء حتت األرض من أرض  العمل أجرت 

(1)  صحيح البخاري: باب أفنية الدور واجللوس فيها واجللوس عىل الصعدات: (2465)، وصحيح 
مسلم: باب النهي عن اجللوس يف الطرقات وإعطاء الطريق حقه: (2121).
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املاء لوال هذا املاء هللك كثري من احلجاج هي عملت ذلك لوجه اهلل.  يف 
املايض نساء امللوك كن يعملن املرّبات خلدمة الناس اليوم التنافس يف بناء 

القصور وما أشبه ذلك. فكثري من الُرؤى ال ُتفسَّ عىل ظاهرها.

من  وكاَن  خلف،  بن  عطية  لُه:  ُيقاُل  متر،  تاجر  بمرص  كاَن  أنُه  روي 
يبَق لُه سوى ثوب لسرت عورته، فلام كاَن يوُم  افتقَر، ومل  ُثم  الثروِة  أهِل 
مع  يدعو  ووقف  العاص  بن  عمرو  جامِع  يف  الُصبَح  صىل  عاشوراء، 
مُجلة الناس وهو بمعزٍل عن النِساء، فجاءتُه امرأٌة ومعها أطفال فقالت: 
ياسيدي، هال فّرجَت عني وءاثرتني بشىء أستعني بِه عىل قوِت أطفايل! 
ماَت أبوهم وما ترَك هلُم شيًئا وأنا شيفة منسوبة للنّبي األعظم ملسو هيلع هللا ىلص، وال 
أنا ال أملُك شيئًا وليس يل  أعرُف أحًدا أقصدُه! فقاَل الرجُل يف نفسِه: 
غري هذا الثوب، ُثم قاَل هلا: اذهبي معي حتى أعطيِك شيًئا، فذهبت معُه 
باٍل كان  بثوب  واّتزر  ثوبه  الباب ودخل وخلع  فأوقفها عىل  إىل منزله، 
له: رزقك اهلل من حلل  فقالت  الباب،  الثوب من شق  ناوهلا  ُثم  عنده، 
اجلنة، وال أحوجك يف باقي عمرك إىل أحد، ففرح بدعائها وأغلق الباب 
ودخل بيته يذكر اهلل تعاىل إىل الليل، ُثم نام فرأى يف الرؤيا حوراَء مل ير 
الراؤوَن أحسَن منها وبيدها تفاحة قد َعّطرت ما بني السامء واألرض، 
تساوهيا  ال  اجلنة  حلل  من  حّلة  منها  فخرج  فكسها،  التفاحة  فناولته 
الدنيا وما فيها، فألبسته احلّلة وجلست معُه، فقال هلا: من أنِت؟ فقالت: 
املسكينة  تلك  بدعوة  قالت:  ذلك؟  نلت  فبم  فقال:  اجلنة،  يف  زوجتك 
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األرملة واأليتام الذين أحسنت إليهم باألمس.

�ت: ��أ�د ���ن�ا

اليقظة« رواه  املنام فسيان يف  ورد أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من رءان يف 
موته  قبل  يراه  أن  بد  ال  املنام  يف  يراه  الذي  بأن  بشارة  فيه  البخاري(1)، 
للتقوى  االستعداد  أهل  من  كان  فإن  ذلك  قبل  وإما  النزاع  يف  وذلك 
أن  ويصح  بعافيته  متمتع  صحيح  وهو  يراه  أن  يصح  الصالح  والعمل 
فإنه يراه عند  يستفيَد منه فوائد، وإن مل يكن من أهل االستعداد لذلك 
النزاع أي عند خروجه من الدنيا ويف كال احلالني برشى له أنه يموت عىل 
اإليامن وأنه من أهل اجلنة، فمن املهم معرفة صفات رسول اهلل اخللقية 
التي تذكر يف كتب احلديث حتى يكون الشخص رءاه عىل حسب خلقته 
يف  املذكورة  اخللقية  الرسول  صفات  يعرف  مل  إن  فإنه  عليها  خلق  التي 
كتب احلديث قد يكون رءاه يف املنام عىل غري صورته اخللقية، وفرق بني 

الذي يراه عىل صورته اخللقية وبني من يراه عىل غري تلك الصورة.

أنه  املحدثون يف كتب احلديث  ما ذكره  اخللقية من مجلة  وأما صفاته 
ملسو هيلع هللا ىلص أبيض مرشق بياضه مرشب بحمرة وهو معتدل اخللقة ربعة لكنه إىل 
الطول، كان متامسك البدن مل يكن هزيال وال سمينًا، أشم األنف أي أن 
أنفه طويل ليس قصرًيا، أزج احلاجبني من غري قرن، حاجباه متقاربتان 

(1)  صحيح البخاري: باب من رأى النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام: (6993).
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ليستا ملتصقتني لكن ليستا متباعدتني، واسع العينني، أما شعره ملسو هيلع هللا ىلص كان 
وأحياًنا  األذنني  من  أسفل  إىل  وأحياًنا  أذنيه  إىل  شعره  األوقات  بعض 
يضب منكبيه ومل حيلق باملوسى إال مرتني مرة للحج، يف احلج إما احللق 
باملوسى وإما التقصري للرجال أما النساء التقصري فقط، لغري ذلك ما حلق 
باملوسى قط، ومل يشب من شعره إال نحو عرشين شعرة، كان شديد سواد 
الشعر، بعض الصحابة قال: »مل أر مثله قبله وال بعده«(1) أي يف احلسن 
واجلامل وإذا تكلم كان كالمه فصال بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلامته 
عّدا لعدها، مل يكن مسًعا يف الكالم بل كان كالمه فصال، فمن رءاه هبذه 
اهليئة يف املنام فقد رءاه عىل الوجه األتم ومن رءاه عىل غري هذه الصورة 
فقد رءاه، فقد يراه بعض الناس طفال وبعض الناس شاًبا وبعض الناس 

عىل هيئة العمر الذي توفاه اهلل تعاىل عليه، عاش ثالًثا وستني سنة.

��ل��- ١٥ �ع���ا
��س�ت  ��و�ح��س�ن ا

�ن ��لم�ل��س�ا ����ن ا �ح��ن

حلديث »من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليقل خًيا أو ليصمت«(2) 
ويف صحف إبراهيم عليه السالم مذكور أنه عىل اإلنسان أن يكون حافًظا 

(1)  سنن الرتمذي: باب ما جاء يف صفة النبّي صىلَّ اهلل عليه وسلم.
(2) صحيح البخاري: كتاب األدب: باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره (6018) 
وباب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (6135)، صحيح مسلم: كتاب اإليامن: باب احلث عىل 
إكرام اجلار والضيف، ولزوم الصمت إال عن اخلري وكون ذلك كله من اإليامن (47)، سنن أيب 

داود: باب يف حق اجلوار (5154).
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للسانه وال يتكلم إال فيام يعنيه، إال يف الشىء الذي يفيده(1). 

وقــد ورد أن سفياَن بَن عبـد اهلل الَثَقِفيَّ رضـي اهلل عنـه قال: قلُت يا 
رسول اهلل أخربين بشىء أعتصم به، قال: »ُقْل ءامنُت باهلل ثمَّ اْسَتِقْم« قال 
قلُت: ما أشّد ما تتخوف عيّل فقال: »هذا« وأخذ بلسانه أي أخذ الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص  بلسان نفسه فقال له »هذا«(2). اجلزء األخري من هذا احلديث كثري 
الذي هتواه  الكالم  النفس هلا شهوة كبرية يف  به،  يعملون  الناس ال  من 
 من غري تفكري يف عاقبته، ماذا يصيبني من هذا الكالم يف اآلخرة؟ أو يف 
لذلك  يتكلمون،  الناس  الكالم  هذا  عاقبة  يف  تفكري  غري  من  الدنيا؟ 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  قال أشّد ما أخاف عليك لسانك. حفظ اللسان أمر مهم، 
أكثر ما هيلك اإلنسان يف اآلخرة معايص اللسان، ألن الكالم سهل عىل 
أكثر  يشاء،  بام  ينطق  أن  اللسان سهل  أما  إىل كلفة  امليش حيتاج  اللسان، 
الكفر يكون باللسان وأكثر العداوات سببها اللسان، وأكثر اخلصومات 
إنسان  فكل  اللسان،  هو  والتقاطع  التباغض  أسباب  وأكثر  كذلك، 
أن  قبل  به  يتكلم  الذي  بكالمه  عليه  يعود  فيام  وليفكر  نفسه  ليحاسب 

يتكلم فبذلك السالمة.

الغافلني  تنبيه   ،(94) للفائدة  السؤال  باب  العلم:  كتاب  حّبان:  ابن  زوائد  إىل  الظمآن  (1) موارد 
بأحاديث سيد األنبياء واملرسلني للسمرقندي: باب حفظ اللسان (275)، ترتيب األمايل اخلميسية 
الرتغيب  (ص/115)،  اجلوزي:  البن  التبرصة   ،(915) هبا  يتصل  وما  التوبة  يف  للشجري: 

والرتهيب للمنذري: (131/3).
(2) شعب اإليامن للبيهقي: آثار وحكايات يف فضل الصدق (4572).
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١٦ -��� ��ل�ن�ا ع ا

���ت �م� ��ل����د �م ا ا رن
��ل��ت ا

ڃ       ڃ    ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  َتَعاىَل:  اهلل   َقاَل 
 ڃ  چ  ژ(1)

، وإن الرِبّ  وروي عن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن الصدق يدي إىل الرِبّ
يدي إىل اجلنّة، وإن الرجل لَيْصُدُق حتى يكتب عند اهلل ِصّديًقا«(2). 

ُطَمأنِينٌَة، ْدَق  الصِّ »فإنَّ  والسالم:  الصالة  عليه  عنه  جاء   ومما 
 َوالَكِذَب ِريَبٌة«(3).

وجاء عنه أيًضا عليه الصالة والسالم أنه قال أليب ذرٍّ الغفاري ريض 
اهلل عنه: ما أقّلت الغرباء وال أظّلت اخلرضاء عىل رجل أصدق هلجة من 

أيب ذّر،  معناه أبو ذر كامل الصدق.

وأما حديث: »أن املؤمن ال يطبع عىل اخليانة والكذب«(4) هذا صحيح 
معناه املؤمن ال يكون الكذب واخليانة طبيعة له ليس معناه ال يكذب وال 

(1) سورة التوبة: 119.
(2) صحيح البخاري: كتاب األدب: باب قول اهلل تعاىل: ﴿يا أهيا الذين ءامنوا اتقوا اهلل وكونوا مع 
وحسن  الكذب  قبح  باب  واآلداب:  والصلة  الرب  كتاب  مسلم:  صحيح   ،(6094) الصادقني﴾ 
التي هي نعمة  الرؤيا  للبيهقي: كتاب اجلهاد: فصل يف  الصدق وفضله (2607)، شعب اإليامن 

من نعم اهلل (4450).
(3) سنن الرتمذي: باب (2518)، شعب اإليامن للبيهقي: املطاعم واملشارب وما جيب التورع عنه 

منها (5363)، املستدرك عىل الصحيحني: كتاب األحكام (7046).
(4)  سنن ابن ماجه: فضل أيب ذّر: (156).
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خيون ال إنام معناه ال يكون ذلك طبيعة له،  الكذب فاش بني البرش من 

الذي خيلص من الكذب النادر، النادر الذي يسلم من الكذب باملرة.

وعن عبِد اهلل بن كعِب بِن مالٍك، وكان قاِئَد كعٍب ريض اهلل عنه ِمْن 
ُث بَحديثِه  َبنِيِه ِحنَي َعِمَي، َقاَل: َسِمعُت َكْعَب بَن مالٍك ريض اهلل عنه حُيَدِّ
حنَي َتلََّف عن رسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف َغْزَوِة َتُبوَك. َقاَل كعٌب: مَلْ أَتَلَّْف َعْن 
رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف َغْزَوٍة غزاها قط إال يف غزوة َتُبوَك، َغرْيَ أيّن َقْد َتَلَّْفُت 
ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوُل  َخَرَج  اَم  إِنَّ َعنُْه؛  َتَلََّف  َأَحٌد  ُيَعاَتْب  ومَلْ  َبْدٍر،  َغْزَوِة  يف 
هْم  َعُدوِّ وَبنْيَ  َبْينَُهْم  َتَعاىَل  اهلل  مَجََع  َحتَّى  ُقَرْيٍش  ِعرَي  ُيريُدوَن  وامُلْسِلُموَن 
َعىَل َغرْي ميعاٍد. وَلَقْد َشِهْدُت َمَع رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َليَلَة الَعَقَبِة حنَي َتَواَثْقنَا 
أْذَكَر يف  بدٌر  َكاَنْت  وإْن  َبْدٍر،  َمْشَهَد  هِبَا  يل  أنَّ  ُأِحبُّ  وما  اإِلْسالِم،  َعىَل 
َغْزَوِة  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص يف  َعْن رسوِل  لَّْفُت  َتَ َخرَبي حنَي  ِمْن  وكاَن  ِمنَْها  النَّاِس 
لَّْفُت عنُْه يف تِلَك الَغْزَوِة،  َتُبوَك أينِّ مل أُكْن َقطُّ َأْقوى وال َأْيَسَ ِمنِّي ِحنَي َتَ
َيُكْن  َومَلْ  الَغْزَوِة  مَجَْعُتُهاَم يف تِْلَك  َراِحَلَتنْيِ َقطُّ َحتَّى  َقْبَلَها  َواهللِ ما مَجَْعُت 
الَغْزَوُة،  تْلَك  َكاَنْت  َحتَّى  بَِغرِيها  ى  َورَّ إاّل  َغْزَوًة  ُيريُد  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوُل 
َوَمَفاًزا،  َبِعيًدا  َسَفًرا  واْسَتْقَبَل  َشديٍد،  َحرٍّ  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوُل  َفَغَزاها 
َغْزِوهْم  ُأْهَبَة  ُبوا  ليَتأهَّ أْمَرُهْم  لْلُمْسِلمنَي  َفَجىلَّ  َكثرًِيا،  َعَدًدا  َواسَتْقَبَل 
َمُعُهْم  ِذي ُيريُد، وامُلسِلموَن َمَع رسوِل اهلل كثرٌي َوالَ جَيْ فَأْخرَبُهْم بَوْجِهِهُم الَّ
ِكَتاٌب َحافٌِظ »ُيريُد بذلَِك الّديَواَن« َقاَل َكْعٌب: َفَقلَّ َرُجٌل ُيريُد َأْن َيَتَغيََّب 
إاّل َظنَّ أنَّ ذلَِك سيْخَفى بِِه ما مَلْ َينِْزْل فِيِه َوْحٌي ِمَن اهلل، َوَغزا َرُسول اهلل 
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َز  َفَتَجهَّ أْصَعُر،  إَلْيَها  َفأَنا  َوالظِّالُل،  الثِّاَمُر  َطاَبت  ِحنَي  الَغزَوَة  تِْلَك  ملسو هيلع هللا ىلص 
َز َمَعُه فأْرِجُع َومَلْ  هَّ رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوامُلْسِلُموَن َمَعُه وَطِفْقُت أْغُدو لَكْي أجَتَ
أْقِض َشْيًئا، وأُقوُل يف نفيس: أَنا َقادٌر َعىَل ذلَِك إَِذا َأَرْدُت، َفَلْم َيَزْل َيَتامدى 
، فأْصَبَح رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َغادًيا وامُلْسِلُموَن َمَعُه  دُّ يب َحتَّى اْسَتَمرَّ بالنَّاِس اجْلِ
َومَلْ أْقِض ِمْن جَهازي َشْيًئا، ُثمَّ َغَدْوُت َفَرَجْعُت َومَلْ أْقِض َشيًئا، َفَلْم َيَزْل 
ُعوا وَتَفاَرَط الَغْزُو، َفَهَمْمُت َأْن أْرحَتَِل َفُأْدِرَكُهْم، َفَيا  َيَتاَمَدى يب َحتَّى أرْسَ
َبْعَد  النَّاِس  يف  َخَرْجُت  إَذا  َفَطِفْقُت  يل،  ذلَِك  ْر  ُيَقدَّ مل  ُثمَّ  َفَعْلُت،  َلْيَتني 
َمْغُموًصا  َرُجاًل  إاّل  ُأْسَوًة،  ُزُننِي أينِّ ال أَرى يل  حَيْ َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  ُخُروِج 
َيْذُكْريِن  َومَلْ  َعَفاِء،  الضُّ ِمَن  َتَعاىَل  اهللُ  َعَذَر  مِمَّْن  َرُجاًل  أْو  النَِّفاِق،  يف  َعَلْيِه 
»ما  بَِتُبوَك:  الَقْوِم  َجالٌِس يف  َوُهَو  َفَقاَل  َتُبوَك،  َبَلَغ  َحتَّى  اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َرُسوُل 
َفَعَل َكْعُب ْبُن َمالٍِك؟« َفَقاَل َرُجٌل ِمْن َبنِي َسلَمَة: يا َرُسوَل اهللِ، َحَبَسُه 
َما  بِْئَس  عنه:  اهلل  َجَبٍل ريض  ْبُن  ُمَعاُذ  َلُه  َفَقاَل  ِعْطَفْيِه.  والنََّظُر يف  ُبْرَداُه 
ا، َفَسَكَت َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ُقْلَت! واهللِ يا َرُسوَل اهللِ َما َعِلْمنَا َعَلْيِه إاّل َخرْيً
اُب، َفَقاَل َرُسوُل اهللِ  َ َفَبْينَا ُهَو َعىل َذلَِك َرأى َرُجاًل ُمْبيًضا َيُزوُل بِِه السَّ
َق  ِذي َتَصدَّ ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكْن َأَبا َخْيَثَمَة«، َفإَذا ُهَو أُبو َخْيَثَمَة األْنَصاِريُّ َوُهَو الَّ
بَِصاِع التَّْمِر ِحنْيَ مَلََزُه امُلنَافُِقوَن َقاَل َكْعٌب: َفَلامَّ َبَلَغنِي أنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َقْد 
بَِم  وأُقوُل:  الَكِذَب  ُر  أَتَذكَّ َفَطِفْقُت  َبثِّي،  يِن  َحَضَ َتُبوَك  ِمْن  َقافاًِل  َه  َتَوجَّ
أْخُرُج ِمْن َسَخطِِه َغًدا؟ وأْسَتِعنْيُ َعىل َذلَِك بُِكلِّ ِذي رْأٍي ِمْن أْهيِل، َفَلامَّ 
ِقْيَل: إنَّ َرُسوَل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص ّقْد أَظلَّ َقاِدًما، َزاَح َعنّي الَباطُِل َحتَّى َعَرْفُت َأينِّ 
َأَبًدا، َفأمْجَْعُت صْدَقُه وَأْصَبَح َرُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاِدًما،  َأْنُجَو ِمنُْه بَِشىٍء  َلْن 
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َوَكاَن إَِذا َقِدَم ِمْن َسَفٍر َبَدَأ بِامَلْسِجِد َفَرَكَع فِيِه َرْكَعَتنْيِ ُثمَّ َجَلَس لِلنَّاِس، 
بِْضًعا  َوَكاُنوا  َلُه،  ِلُفوَن  إَِلْيه وحَيْ َيْعَتِذروَن  امُلَخلَُّفوَن  َجاءُه  َفَعَل ذلَِك  َفَلامَّ 
َوَوَكَل  هَلُْم  واْسَتْغَفَر  َوَباَيَعُهْم  َعالنَِيَتُهْم  ِمنُْهْم  َفَقبَِل  َرُجال،  َوَثامننَي 
َم امُلْغَضِب. ُثمَّ  َم َتَبسُّ اِئَرُهْم إىِل اهلل َتَعاىَل َحتَّى ِجْئُت، َفَلامَّ َسلَّْمُت َتَبسَّ رَسَ
َقاَل: »َتَعاَل«، َفِجْئُت أْميش َحتَّى َجَلْسُت َبنْيَ َيَدْيِه، فقاَل يل: »َما َخلََّفَك؟ 
أمَلْ َتُكْن َقِد اْبَتْعَت َظْهَرَك؟« َقاَل: ُقْلُت: َيا رسوَل اهلل، إيّن واهلل َلْو َجَلْسُت 
لَقْد  بُِعْذٍر؛  َسَخطِِه  ِمْن  َسأْخُرُج  أينِّ  َلَرأيُت  ْنَيا  الدُّ أْهِل  ِمْن  َك  َغرْيِ ِعنَْد 
ْثُتَك اليوم َحِديَث َكذٍب  ُأْعطِيُت َجَدالً وَلِكنِّي واهلل َلَقْد َعِلْمُت َلِئْن َحدَّ
ْثُتَك َحِديَث ِصدٍق  ، وإْن َحدَّ َتْرَض به عنِّي َلُيوِشَكنَّ اهلل أن ُيْسِخَطَك َعيَلَّ
جَتُِد َعيَلَّ فِيِه إيّن ألَْرُجو فِيِه ُعْقَبى اهلل عّز وجّل، واهللِ ما َكاَن يل ِمْن ُعْذٍر، 
لَّْفُت َعنَْك َقاَل: فقاَل رسوُل  واهللِ َما ُكنُْت َقطُّ َأْقَوى َوالَ َأْيَسَ ِمنِّي ِحنَي َتَ
ا َهَذا فَقْد َصَدَق، َفُقْم َحتَّى َيْقيِضَ اهللُ فيَك«. َوَساَر ِرَجاٌل ِمْن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أمَّ
َلَقْد  َقْبَل هَذا  َذْنًبا  أْذَنْبَت  َعِلْمنَاَك  َما  َفقاُلوا يِل: واهللِ  َبُعوين  فاتَّ َبنِي َسلَمة 
َعَجْزَت يف َأْن ال َتكوَن اعَتَذْرَت إىَِل َرُسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص بام اْعَتَذَر إليِه امُلَخلَُّفوَن، 
َزاُلوا  َفواهلل ما  َقاَل:  َلَك  اْستِْغَفاُر َرُسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َذْنَبَك  َكافِيَك  َكاَن  َفَقْد 
َب َنْفيِس، ُثمَّ ُقْلُت  ُبوَننِي َحتَّى َأَرْدتُّ َأْن أْرجَع إىَِل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فُأَكذِّ ُيَؤنِّ
هَلُْم: َهْل َلِقَي هَذا َمِعَي ِمْن َأَحٍد؟ َقاُلوا: َنَعْم، َلِقَيُه َمَعَك َرُجالِن َقاالَ ِمْثَل 
َما ُقْلَت، َوقيَل هَلاَُم ِمْثَل َما قيَل َلَك، َقاَل: ُقْلُت: َمْن مُها؟ َقاُلوا: ُمَراَرُة ْبُن 
، وِهاَلُل بُن ُأَميََّة الَواِقِفيُّ َقاَل: َفَذَكُروا يِل َرُجَلنِي َصاحِلَنِي  بيع اْلَعْمِريُّ الرَّ
َقْد َشِهَدا َبْدًرا فيِهام ُأْسَوٌة، َقاَل: َفَمَضْيُت ِحنَي َذَكُرومُها يِل. وهَنَى َرُسول 
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ا الثَّالَثُة ِمْن َبنْيِ َمْن َتَلََّف َعنُْه، فاْجَتنََبنَا النَّاُس، أْو  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعْن َكالِمنا أهيُّ
تي  َرْت يل يف َنْفيس األَْرض، َفاَم ِهَي باألْرِض الَّ وا َلنَا، َحتَّى َتنَكَّ ُ َقاَل: َتَغريَّ
وَقَعَدا يف  َفاْسَتَكانا  َصاِحَباَي  َفأّما  َلْيَلًة.  مَخِْسنَي  ذلَِك  َعىَل  َفَلبِْثنَا  أْعِرُف، 
ا أَنا َفُكنُْت أَشبَّ اْلَقوِم وأْجَلَدُهْم َفُكنُْت أْخُرُج َفأْشَهُد  ُبُيوهِتِاَم َيْبكَيان. وأمَّ
َوءايِت  َأَحٌد،  ُمنِي  ُيَكلِّ َوال  األَْسَواِق  يف  وأُطوُف  امُلْسِلِمنَي،  َمَع  اَلَة  الصَّ
الِة، َفَأُقوُل يف َنفيِس:  ُم َعَلْيِه َوُهَو يف جَمِْلِسِه َبْعَد الصَّ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص فُأَسلِّ
الم َأْم الَ؟ ُثمَّ ُأَصيلِّ َقريًبا ِمنُْه َوُأَساِرُقُه النََّظَر، َفإَِذا  َك َشَفَتْيه بَردِّ السَّ َهْل َحرَّ
أْقَبْلُت َعىَل َصاليِت َنَظَر إيَلَّ َوإَِذا اْلَتَفتُّ َنْحَوُه أْعَرَض َعنِّي، َحتَّى إَِذا َطال 
ْرُت ِجداَر حاِئط أيب َقَتاَدَة  ذلَِك َعيَلَّ ِمْن َجْفَوِة امُلْسِلمنَي َمَشْيُت َحتَّى َتَسوَّ
الَم،  ، َفَسلَّْمُت َعَليِه َفَواهللِ َما َردَّ َعيلَّ السَّ ي وَأَحبُّ النَّاس إيَِلَّ َوُهَو اْبُن َعمِّ
َأَبا َقَتاَدَة، أْنُشُدَك باهلل َهْل َتْعَلُمنِي ُأِحبُّ اهلل َوَرُسوَلُه ملسو هيلع هللا ىلص؟  َفُقْلُت َلُه: َيا 
وَرُسوُلُه  اهللُ  َفَقاَل:  َفنَاَشْدُتُه،  َفُعْدُت  َفَسَكَت،  َفنَاَشْدُتُه  َفُعْدُت  َفَسَكَت، 
ْرُت اجِلَداَر، َفَبْينَا َأَنا أْميِش يف  ْيُت َحتَّى َتَسوَّ َأْعَلُم. َفَفاَضْت َعْينَاَي، َوَتَولَّ
ام مِمّْن َقِدَم بالطََّعاِم َيبيُعُه بِامَلِدينَِة  ُسوِق امْلَِدينة إَِذا َنَبطِيٌّ ِمْن َنَبِط أْهِل الشَّ
َلُه إيَلَّ َحتَّى  َيُقوُل: َمْن َيُدلُّ َعىَل َكْعِب ْبِن َمالٍِك؟ َفَطِفَق النَّاُس ُيِشرُيوَن 
ا  َأمَّ فِيِه:  فإَِذا  َفَقَرْأُتُه  َكاتًبا  َوُكنُْت  اَن،  َمِلِك َغسَّ ِمْن  ِكَتاًبا  إيَِلَّ  َفَدَفَع  َجاءيِن 
جَيَْعْلَك اهللُ بَداِر َهواٍن َوالَ  ُه َقْد َبَلَغنا أنَّ َصاِحَبَك َقْد َجَفاَك َومَلْ  َبْعُد، فإِنَّ
الَبالِء،  ِمَن  َأيًضا  َوَهِذِه  َقَرْأهُتَا:  ِحنَي  َفُقْلُت  ُنَواِسَك،  بنَا  َفاحْلَْق  َمْضَيَعٍة، 
اخْلَْمسنَي  ِمَن  َأْرَبُعوَن  َمَضْت  إَِذا  َحتَّى  َفَسَجْرهُتَا،  التَّنُّوَر  هَبا  ْمُت  َفَتَيمَّ
َواْسَتْلَبَث اْلَوْحُي إَِذا رسوُل رسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َيأتِيني، َفقاَل: إنَّ رسوَل اهلل 
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ُقَها أْم َماَذا أْفَعُل؟ َفقاَل: الَ، َبل  ملسو هيلع هللا ىلص َيأُمُرَك َأْن َتْعَتِزَل اْمَرأَتَك، َفُقْلُت: ُأَطلِّ
الْمَرأيِت:  َفُقْلُت  ذلَِك.  بِِمْثِل  َصاِحَبيَّ  إىَِل  َوَأْرَسَل  َتْقَرَبنََّها،  َفاَل  اْعَتِزهْلَا 
احْلَِقي بِأْهِلِك َفُكوين ِعنَْدُهْم َحتَّى َيْقيِضَ اهللُ يف َهَذا األْمِر. َفَجاءِت اْمَرأُة 
ِهاَلِل ْبِن ُأَميََّة رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفَقاَلْت َلُه: َيا َرُسوَل اهلل، إنَّ ِهاَلَل ْبَن أَميََّة 
الَ  َوَلِكْن  »الَ،  َقاَل:  أْخُدَمُه؟  َأْن  َتْكَرُه  َفَهْل  َخاِدٌم،  َلُه  َلْيَس  َضاِئٌع  َشْيٌخ 
ُه واهللِ ما بِِه ِمْن َحَرَكٍة إىَِل شىء، َوَواهلل َما َزاَل َيْبِكي  َيْقَرَبنَِّك« َفَقاَلْت: إِنَّ
ُمنُْذ َكاَن ِمْن أْمِرِه َما َكاَن إىَِل َيوِمِه َهَذا. َفَقاَل يل َبْعُض أْهيِل: َلو اْسَتْأَذْنَت 
رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف اْمَرَأتَِك َفَقْد َأِذن اِلْمَرأِة هاَلل ْبِن أَميََّة َأْن َتُْدَمُه؟ َفُقْلُت: 
الَ أْسَتأِذُن فيها رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َوَما ُيْدِريني َماَذا يُقول رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا 
اْسَتْأَذْنُتُه، َوَأَنا َرُجٌل َشاٌب! َفَلبِْثُت بَِذلَِك َعرْشَ َلَياٍل َفَكُمَل َلنا مَخُْسوَن َلْيَلًة 
ْيُت َصاَلَة اْلَفْجِر َصَباَح مَخِْسنَي َلْيَلًة َعىَل  ِمْن ِحنَي هُنَِي َعْن َكاَلِمنا، ُثمَّ َصلَّ
تي َذَكَر اهلل َتَعاىَل ِمنَّا، َقْد  َظْهِر َبْيٍت ِمْن ُبُيوتِنَا، َفَبْينَا َأَنا َجالٌِس َعىَل احْلاِل الَّ
َصْوَت  َسِمْعُت  َرُحَبْت،  باَِم  األْرُض  َعيَلَّ  َوَضاَقْت  َنْفيس  َعيَلَّ  َضاَقْت 
 ، أْبرِشْ َمالٍِك  ْبَن  َكْعَب  َيا  َصوتِِه:  بِأْعىَل  َيُقوُل  َسْلٍع  َعىَل  أوَف  َصاِرٍخ 
ُه َقْد َجاَء َفَرٌج. فآَذَن رسوُل اهلل النَّاَس بَِتْوَبِة  َفَخَرْرُت َساِجًدا، َوَعَرْفُت أنَّ
وَننَا،  ُ ُيَبرشِّ النَّاُس  َفَذَهَب  الَفْجر  َصالَة  َصىلَّ  ِحنَي  َعَلْينَا  وجّل  عّز  اهلل 
ِمْن  َساٍع  َوَسَعى  َفَرًسا  إيَِلَّ  َرُجٌل  َوَرَكَض  وَن  ُمَبرشِّ َصاِحَبيَّ  ِقَبَل  َفَذَهَب 
َفَلامَّ  الَفَرِس،  ِمَن  َع  أرْسَ ْوُت  الصَّ َفكاَن  اجْلََبِل،  َعىَل  َوَأْوَف  ِقَبيِل،  أْسَلَم 
اُه بِبشارته،  اَم إيَّ ين َنَزْعُت َلُه َثْويَبَّ َفَكَسْوهُتُ ُ ِذي َسِمْعُت َصْوَتُه ُيَبرشِّ َجاءين الَّ
ُم  ا َيْوَمِئٍذ، َواْسَتَعْرُت َثْوَبنْيِ َفَلبْسُتُهام، َواْنَطَلْقُت أَتأمَّ مُهَ َواهللِ َما أْمِلُك َغرْيَ
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يِل:  َوَيُقوُلوَن  بالتَّْوَبِة  هُينِّئوَنني  َفْوًجا  َفْوًجا  النَّاُس  اين  َيَتَلقَّ رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
لَِتْهنَِك َتْوَبُة اهلل َعَلْيَك. َحتَّى َدَخْلُت امْلَْسِجَد َفإَِذا رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َجالٌِس 
َحْوَله النَّاُس، َفَقاَم َطْلَحُة ْبُن ُعَبْيِد اهللِ ريض اهلل عنه هُيَْرِوُل َحتَّى َصاَفَحني 
َينَْساَها  الَ  َكْعٌب  َفَكاَن  َغرُيُه  امُلَهاِجريَن  ِمَن  َرُجٌل  َقاَم  َما  واهللِ  َوَهنََّأيِن، 
ُق َوْجُهُه  لَِطْلَحة َقاَل َكْعٌب: َفَلامَّ َسلَّْمُت َعىَل َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َوُهَو َيرْبُ
أِمْن  َفُقْلُت:  َك«  ُأمُّ َوَلَدْتَك  ُمْذ  َعَلْيَك  َمرَّ  َيوٍم  بَِخرْيِ  »أْبرِشْ  ور:  ُ السُّ ِمَن 
ِعنِْدَك َيا َرُسول اهلل َأْم ِمْن ِعنِد اهلل؟ َقاَل: »الَ، َبْل ِمْن ِعنِْد اهلل عّز وجّل«، 
َوَكاَن رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إَِذا رّس اْسَتنَاَر َوْجُهُه َحتَّى َكَأنَّ َوْجَهُه ِقْطَعُة َقَمٍر َوُكنَّا 
َنْعِرُف ذلَِك ِمنُْه، َفَلامَّ َجَلْسُت َبنْيَ َيَدْيِه ُقْلُت: َيا رسوَل اهلل، إنَّ ِمْن َتْوَبتِي 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسوُل  َفَقاَل  َرُسولِه.  َوإىَل  اهللِ  إىَِل  َصَدَقًة  َمايِل  ِمْن  أْنَخِلَع  َأْن 
َسْهِمي  ُأْمِسُك  إيِنِّ  فقلُت:  َلَك«.  َخرْيٌ  َفُهَو  َمالَِك  َبْعَض  َعَلْيَك  »أْمِسْك 
ْدِق، وإنَّ  اَم أْنَجايِن بالصِّ ِذي بَِخيرَب. َوُقْلُت: َيا رسوَل اهلل، إنَّ اهلل َتَعاىَل إِنَّ الَّ
ِمَن  َأَحًدا  َعِلْمُت  َما  فَواهلل  َبِقيُت،  َما  ِصْدًقا  إالَّ  َث  ُأَحدِّ َأْن ال  َتْوَبتِي  ِمْن 
امُلْسِلمنَي أْبالُه اهلل َتَعاىَل يف ِصْدِق احلَِديِث ُمنُْذ َذَكْرُت ذلَِك لِرسوِل اهلل 
ذلَِك  ُقْلُت  ُمنُْذ  ِكْذَبًة  ْدُت  َتَعمَّ َما  واهللِ  َتَعاىَل،  اهلل  أْباليِن  مِمَّا  أْحَسَن  ملسو هيلع هللا ىلص 
َفَظنِي اهلل َتَعاىَل فيام َبِقَي،  لِرسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص إىَِل َيوِمي َهَذا، وإينِّ ألْرُجو َأْن حَيْ

ۋ   ٴۇ   ۈ    ۈ   ۆ   ژۆ   َتَعاىَل:  اهلل  فَأْنَزَل  َقاَل: 
َبَلَغ: َحتَّى  ژ(1)   ې   ۉ   ۉ     ۅ   ۅ    ۋ  

(1) سورة التوبة: 117.
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پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ       ژ   
پ  پ  پ      ڀ  ڀ  ژ(1)  َقاَل َكْعٌب: واهللِ ما أْنَعَم اهلل َعيلَّ ِمْن 
نعمة َقطُّ َبْعَد إْذ َهَداين اهللُ لإِلْسالِم َأْعَظَم يف َنْفيِس ِمْن ِصدِقي رسوَل اهلل 
ِذيَن  َأْن ال أكوَن َكَذْبُتُه َفَأْهِلَك كام َهَلَك الَّذيَن َكَذُبوا؛ إنَّ اهلل َتَعاىَل َقاَل للَّ

َكَذُبوا ِحنَي أْنَزَل الَوْحَي ّش َما َقاَل ألََحٍد، فقال اهلل َتَعاىَل: ژ ڄ   
ڇڇ   ڇ   چچ   چ     ڃچ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ڳ       گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ     ژڑ   ژ   
َقبَِل  الذيَن  ُأولئَك  أْمِر  َعْن  الثَّاَلَثُة  ا  أهيَُّ ْفنَا  ُخلِّ ُكنّا  َكْعٌب:  َقاَل  ژ(2)  ڳ  
ِمنُْهْم رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِحنَي َحَلُفوا َلُه َفَباَيَعُهْم َواْسَتْغَفَر هَلُْم وأرَجَأ رسوُل 

 اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أْمَرَنا َحتَّى َقىَض اهلل َتَعاىَل فِيِه بِذلَك. َقاَل اهلل َتَعاىَل: ژٱ  ٻ 
اَم ُهَو  ُفنَا عن الَغْزو، وإنَّ ْفنَا َتلُّ َِّا ُخلِّ ِذي َذَكَر مم  ٻ  ٻ ژ(3) َولْيَس الَّ

ْن َحَلَف َلُه واْعَتَذَر إَِلْيِه فقبَِل ِمنُْه(4).  ِليُفُه إّيانا وإْرَجاُؤُه أْمَرَنا َعمَّ َتْ

(1) سورة التوبة: 117، 118.
(2) سورة التوبة: 95، 96.

(3) سورة التوبة: 118.
(4) صحيح البخاري: كتاب املغازي: باب حديث كعب بن مالك (4418)، صحيح مسلم: كتاب 

التوبة: باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (2769).
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قال اهلل تعاىل: ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٿژ(1).

أخيه  الرجل يف عرض  استطالة  الربا  أربى  »إّن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص:  وقال رسول 
املسلم«(2). فإن هذه االستطالة كبرية بل من أشد الكبائر لوصف رسول اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص بأهنا أربى الربا أي أهنا يف شدة إثمها كأشد الربا، والغيبة ذكرك أخاك 
املسلم بام يكرهه مما فيه يف خلفه.  فقد فّس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص الغيبة بقوله: 
»ذكرك أخاك بم يكره«(3) أي يف خلفه. ألن ذكر املسلم يف وجهه بام يكره 
إما إيذاء وإما شتم، وإنام الغيبة فهي ذكرك أخاك املسلم يف خلفه مما يكره 
سواء بالقول الرصيح أو أن ُتعِرَض تعريًضا من غري ترصيح كل ذلك غيبة 
مة. إذا ذكرته ترصحًيا مما يكره مما فيه وإن ذكرته تعريًضا فذلك أيًضا  حُمرَّ
كأنك ذكرته ترصحًيا ثم قيل لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص »أرأيت يا رسول اهلل إن كان 
يف أخي ما أقول« قال: »إن كان فيه فقد اغتبته فإن مل يكن فيه فقد بّته«(4). 
الُبْهُت هو البهتان أشّد من الغيبة. فإذا ُذِكَر بام ليس فيه مما يكره فذاك أشد 

ذنًبا. ذاك يقال له: هُبٌْت وهبتان. ذاك أشّد من الغيبة يف التحريم.

(1) سورة احُلُجرات: 12.
السني  حرف  للطرباين:  الكبري  املعجم   ،(6345) الناس  أعراض  حتريم  للبيهقي:  اإليامن  (2) شعب 

.(357)
(3) صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب: باب حتريم الغيبة (2589)، سنن أيب داود: كتاب 

األدب: باب يف الغيبة (4874)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف الغيبة (1934).
(4) صحيح مسلم: باب حتريم الغيبة (2589)، سنن أيب داود: باب يف الغيبة (4874)، سنن الرتمذي: 

باب ما جاء يف الغيبة (1934)، شعب اإليامن: باب الغيبة (5758).
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الناّمم،  هو  والَقّتات  قــّتــات«(1).  اجلنة  يدخل  »ال  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبّي  وعن 
ينقل  القول لإلفساد كأن  نقل  ومعناه ال يدخلها مع األولني. والنميمة 
بني اثنني مثاًل ينقل من أمحد إىل عصام ومن عصام إىل أمحد لإلفساد إن 

كان حصل أو مل حيصل ما قاله هذه نميمة.

به  نقُل خربه إىل حمل ذي ُسلطٍة إليقاع الضر  باملسلم أي  والِسعايُة 
رسول  به  أخرب  ما  الّتوراة  ففي  اهلل  عند  عظيٌم  ذنٌب  دونه  فام  القتل  من 
اهلل ملسو هيلع هللا ىلص تفسرًيا لقول اهلل تعاىل يف القرءان إخباًرا عاّم أنزله اهلل تعاىل عىل 
موسى »وال تشوا بربيء إىل ذي سلطان ليقتله«(2). أّما ما ذكره رسول 
القيامة  يوم  تعاىل  اهلل  أقامه  وُسمعة  رياٍء  مقام  ملسلٍم  قام  »ومن  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
مقام رياٍء وُسمعة«(3) فتفسري هذا أّن الذي يرتكب هذه املعصية وهي أن 
يقصد إنساٌن رفع شأن نفسه عند الناس وهتشيم مسلٍم ءاخر ظلاًم بإيذائه 
ُم نفسه لُينظر إليه بعني اإلجالل وحُيمد  إما يف وجهه وإما يف خلفه ُيفخِّ

كتاب  مسلم:  صحيح   ،(6056) النميمة  من  يكره  ما  باب  األدب:  كتاب  البخاري:  (1) صحيح 
القتات  يف  باب  األدب:  كتاب  داود:  أيب  سنن   ،(105) النميمة  حتريم  غلظ  بيان  باب  اإليامن: 

(4871)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف النامم (2026).
كتاب  الصحيحني:  عىل  املستدرك   ،(2733) والرجل  اليد  قبلة  يف  جاء  ما  باب  الرتمذي:  (2) سنن 

اإليامن (20).
(3) شعب اإليامن: فصل فيام ورد من األخبار يف التشديد عىل من اقرتض من عرض أخيه شيئا بسبب 

أو غريه (6291)، املعجم الكبري واألوسط للطرباين (735، 3572).
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وسمعة  رياٍء  مقام  ملسلم  قام  »ومن  احلديث  معنى  هذا  اآلخر  ُم  فُيهشِّ
أقامه اهلل تعاىل مقام رياٍء وُسمعٍة« معناه يوم القيامة يفضحه يكشف اهلل 
تبارك وتعاىل حال ذلك اإلنسان الذي كان يف الدنيا تكّلم لُيفخم نفسه 
عّظم  املسلم  ذلك  فهّشم  اإلجالل  بعني  إليه  ولينظروا  الناس  ليمدحه 
نفسه وفّخمها لتهشيم ذلك املسلم، هذا اهلل تعاىل جُيازيه جزاًء وفاًقا يوم 
القيامة. يوم القيامة يفضح هذا اإلنسان الذي تكّلم عىل مسلم بام ُيظهر به 
فعة أي رفعَة اَلَقْدر يف هتشيم ذلك اإلنسان  لنفسه النزاهة وعلوَّ املقام والرِّ
يفضحه بني الناس ُيقال عنه يوم القيامة إّن فالًنا قام يوم كذا وقال كذا 
وتكّلم عن نفسه بام فيه رفع شأنه وما فيه هتشيم فالن، الفضيحة يف ذلك 
اليوم تكون شديدة عىل النفس يف ذلك اجلمع العظيم، أّما هنا الفضيحة 
توازي  أو نحو ذلك ال  أو عرشين  أو عرشة  اثنني  أو  أمام واحد  تكون 

تلك الفضيحة التي تكون يف اآلخرة.

١٩ -��� ��ل�ن�ا ر ا ��سرا
أ
����ن ا �ح��ن

قال بعض األكابر: »صدور األحرار قبور األرسار«(1).

ففي كتاب رياض الصاحلني للحافظ النووي يف باب حفظ الّس:

(1) حلية األولياء وطبقات األصفياء: (377/9)، إحياء علوم الدين: (179/2)، الرسالة القشريية: 
(ص/206).
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حني  عنه  اهلل  ريض  عمر  أن  عنهام  اهلل  ريض  عمر  بن  اهلل  عبد  وعن 
اهلل عنه فعرضت  بن عفان ريض  لقيت عثامن  قال:  بنته حفصة  تأيَّمت 
عليه حفصة فقلُت: إن شئت أنكحتك حفصة بنت عمر، قال: سأنظر 
يف أمري، فلبثت ليايل ثم لقيني فقال: قد بدا يل أن ال أتزوج يومي هذا. 
فلقيت أبا بكر الصديق ريض اهلل عنه فقلت: إن شئت أنكحتك حفصة 
بنت عمر فَصَمَت أبو بكر ريض اهلل عنه فلم يرجع إيل شيًئا، فكنت عليه 
إياه،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأنكحتها  أوجد مني عىل عثامن، فلبثت ليايل ثم خطبها 
فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت عيّل حني عرضت عيّل حفصة فلم 
فيام  إليك  أرجع  أن  يمنعني  مل  إنه  قال:  نعم،  فقال:  شيًئا،  إليك  أرجع 
عرضت عيّل إال أين كنت علمت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ذكرها، فلم أكن ألفيش 

رّس رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ولو تركها النبي ملسو هيلع هللا ىلص لقبلتها. رواه البخاري. 

اهلل  ريض  تويف  زوجها  وكان  زوج،  بال  صارت  أي  »تأيمت«  قوله: 
عنه. »وجْدَت«: َغِضْبَت.

أسامء  يعرفون  أناس  يوجد  كان  أنه  حذيفة  ذكر  وغريه  البخاري  يف 
املنافقني معه ثم ماتوا ومل يبق غريه فمن ادعى أن الرسول خّصه بشىء 
دون غريه من الصحابة فقد باين الصواب وذلك ضد ما قاله حذيفة أن 
الرسول ما خّصه بذلك بل إن الذين كانوا معه ممن سمعوا من الرسول 

ماتوا ومل يبق إال هو، فصار ُيعرف بحافظ رّس رسول اهلل.

واعَتِزْل  قال:  أنه  اخلّطاب  بِن  عمر  َمناقِب  من  اجلوزيِّ  ابُن  وَرَوى 
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مَع  مَتِش  اهللَ عّز وجّل وال  َمن خيَشى  إال  أمنَي  األِمني وال  إال  َصديَقَك 
َك واسَترِش يف َأمِرَك الذيَن  الَفاجِر فُيعلَِّمك ِمن ُفُجوِره وال ُتْفِش إليِه رِسّ

خيَشوَن اهللَ عّز وجّل. فمهام كان اإلنسان كامال حيتاج إىل املشاورة.

عن عائشة ريض اهلل عنها، قالت: ُكنَّ أْزَواج النَّبيِّ ملسو هيلع هللا ىلص ِعنَْدُه، َفأْقَبَلْت 
َفاطَِمُة ريض اهلل عنها مَتيِْش، َما ُتْطُِئ ِمشيتها ِمْن مْشَيِة رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َشْيًئا، 
َب هِبَا، وقال: »َمْرَحًبا بِاْبنَتِي«، ُثمَّ أْجَلَسَها َعْن َيِمينِِه َأْو َعْن  َفَلامَّ َرءاَها َرحَّ
الثَّانَِيَة  َها  َسارَّ َجَزَعَها،  َرأى  َفَلامَّ  َشديًدا،  ُبَكاًء  َفَبكْت  َها  َسارَّ ُثمَّ  ِشاَملِِه، 
اِر، ُثمَّ  َ ِك رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ِمْن َبنْيِ نَِساِئِه بالسِّ َفَضِحَكْت، فقلُت هَلَا: َخصَّ
أْنِت َتْبِكنَي! َفَلامَّ َقاَم رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َسأْلُتَها: َما َقاَل َلِك رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ 
َ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  ُه، َفَلامَّ ُتُويفِّ قالت: َما ُكنُْت ألُْفيِش َعىَل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رِسَّ
ْثتِنِي َما َقاَل َلِك رسول  ، مَلَا َحدَّ ُقْلُت: َعَزْمُت َعَلْيِك باَِم يِل َعَلْيِك ِمَن احلَقِّ
يِن  ِة األُوىَل فأْخرَبَ يِن يف امَلرَّ ا ِحنْيَ َسارَّ ا اآلن َفنََعْم، أمَّ اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقاَلْت: أمَّ
ُه َعاَرَضُه  ، َوأنَّ َتنْيِ ًة َأْو َمرَّ أّن ِجرْبيَل َكاَن ُيَعاِرُضُه الُقرءاَن يف ُكلِّ َسنٍَة َمرَّ
ُه  ي، َفإنَّ َب، َفاتَِّقي اهللَ َواْصرِبِ ، َوإينِّ ال ُأَرى األَجَل إاِلَّ َقِد اْقرَتَ َتنْيِ اآلَن َمرَّ
يِن  ِذي َرأْيِت، َفَلامَّ َرأى َجَزِعي َسارَّ َلُف أَنا َلِك، َفَبَكْيُت ُبَكاِئي الَّ نِْعَم السَّ
َأْو  امُلُؤِمننَِي،  نَِساِء  َسيَِّدَة  َتُكوِن  َأْن  َتْرَضنْيَ  أَما  َفاطَِمُة،  َفَقاَل: »َيا  الثَّانَِيَة، 

ِذي َرأْيِت(1).  ِة؟« َفَضِحكُت َضِحِكي الَّ َسيََّدَة نِساِء هِذِه األُمَّ

(1) صحيح البخاري: كتاب املناقب: باب عالمات النبوة يف اإلسالم (3623)، صحيح مسلم: كتاب 
ابن ماجه: كتاب  النبي عليه الصالة والسالم (2450)، سنن  الفضائل: باب فضائل فاطمة بنت 
اجلنائز: باب ما جاء يف ذكر مرض رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص (1621)، مسند أيب داود: أحاديث النساء (1470).
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�ت�ا- ٢٠

�لن ل�م ��لم�ل��د
�ا�م��س�ا �ل ا

� ��كت�ت�ا �ن  �تن�ن�ا �حن ا

بن  اهلل  عبد  فعن  الكفر.  يشبه  كبري  ذنب  حق  بال  املسلم  قتل  معناه 
مسعود يف الصحيحني: »قتال املسلم كفر«(1). 

الرسول عليه الصالة والسالم قال: »لزوال الدنيا أهون عند اهلل تعاىل 
من قتل رجل مسلم«(2). رواه اإلمام أمحد والرتمذي وابن حبان. زوال 
الدنيا كلها أهون عند اهلل من قتل رجل واحد مسلم. قتل املسلم ليس 

أمرا هينًا، مائة زنا ال يعادل قتل مسلم يف شدة املعصية.

�م ��ل��س�ل�� لّل� �ت�ح�ت�ى �عم�ل�ت�� ا �ىتّ ا �مت�ل �ن�ن
��كت ���ت�����ت 

كان سبب قتل حييى أنَّ امرأة ملك ظامل يف فلسطني كربت سنها فرغب 
عنها امللك فأرادت أن تلفها ابنُتها عنده فسأل امللك  نبي اهلل حييى هل 
جيوز يل أن أتزوج بنت زوجتي قال حييى ال وأرّص عىل ذلك فتلك املرأة 
زينت ابنتها بحيث صارت تغوي الناظر إليها وقالت للملك اقتل حييى 
حتصل عىل البنت،  فقالت للمِلك اقتل حييى يصفو لك اجلو، َفُقتَِل حييى 
البنت   هذه  إىل  الوصول  أجل  من  باهلل  كفر  امللك،  هذا  إىل  برأسه  وأيت 

(1) بلفظ قريب روي يف: صحيح البخاري: كتاب اإليامن: باب خوف املؤمن من أن حيبط عمله وهو 
املسلم فسوق  النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »سباب  بيان قول  باب  اإليامن:  ال يشعر (48)، صحيح مسلم: كتاب 

وقتاله كفر« (64).
(2) . تقدم ترجيه.
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وكان يف بر الشام فجعل الدم الذي نزل من حييى يفور يغيل يف األرض 

حتى جاء ملك من العراق وقتل سبعني ألف نفس منهم فهدأ الدم(1).

لّل� �ع�ن�� �ىت ا ��ل�ن ر���ن ��ن�ىت ���ط�ا
أ
�ن ا �مت�ل �عم���ىت �ن

��كت ���ت�����ت 

كانت اخلوارج تقول من ارتكب معصية كفر كانوا يكفرون املسلمني 
بغري حق -هم قتلوا علًيا كان خرج لصالة الصبح بالناس. أحد هؤالء 
قالت له بنٌت، سيدنا عيل قتل أباها وأخاها، إن قتلت علًيا أنا أتزوجك 
بال مهر وأعطيك ثالثة ءاالف درهم، اقتل علًيا. فذهب محل سيًفا انتظر 
ينادي  وهو  رأسه  عىل  رضبه  الصبح،  وقت  عيل  سيدنا  خروج  وقت 
الصالة الصالة. ثم الناس أخذوه، هو من شدة عدله قال »إن متُّ من 

هذه الضبة فاقتلوه وإن مل أمت ال تقتلوه فاحبسوه«.(2)

واملساعدة يف قتل رجل مسلم بغري حق كذلك من الكبائر حتى لو قال 
شخص »أقـ« يعني ما كّمل أراد أن يقول اقتل فالًنا فقال »ُاْقـ« ثم وقف، 
أعطاه كلمة »ُاْقـ« قصده اقتل، هذا عند اهلل تبارك وتعاىل يستحق عذاًبا 
ألياًم، فكيف الذي يعطيه سالًحا وحيّرُضه ويكرر عليه اقتل كيف ترتكه 
هؤالء قتلوا لك أباك، هؤالء قتلوا لك أخاك هؤالء قتلوا لك عّمك كيف 

(1)  البداية والنهاية البن كثري: بيان سبب قتل حييى عليه السالم.
(2)  الرشيعة لآلجّري: باب ذكر ما فعل بقاتل عيل بن أيب طالب كرم اهلل وجهه: (1599).
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تسكت خذ بالثأر. الذي يكلمه وحيّثه وحيّضه بعبارة رصحية ذنبه أعظم. 
بعض العرب وكذلك بعٌض من غري العرب حيّرضون بعضهم بعًضا عىل 
قتل شخص ليس هو قاتال إنام هو لكونه قريب القاتل، حيّرضون بعضهم 
يوم  إىل  تفارقهم  لعنة ال  القريب، فهؤالء ملعونون  قتل هذا  بعًضا عىل 
القيامة. فعىل اإلنسان أن ال يقع يف هذه املعصية وينهى غريه، القاتل أشد 
يمنعهم  وال  يسكت  الذي  ثم  أيًضا  شديد  عذابه  حّرض  والذي  عذاًبا 
ذلك مع استطاعته ذلك يستحق عذاًبا شديًدا. الورثة ال جيوز هلم إال أن 
يطلبوا حقهم من القاتل عينه، أما أن يطلبوا أخذ الثأر من أقرباء القاتل 
عن  الرسول  هنى  التي  اجلاهلية  عمل  هذا  األوىل.  اجلاهلية  عمل  فهذا 
عملها. إذا أعطى شخص شخًصا سكينًا أو سيًفا ليقتل به شخًصا ظلاًم 
هذا عذابه يف اآلخرة شديد هذا الذي أعطى السالح، لكن ال ُيقتل ألنه 
اجلرائم  الدنيا عجائب من  إجباره. يف  يستطيع  القتل، ال  أجربه عىل  ما 
من  أشنع  البالد   بعض  جريمة يف  وتوجد  اجلرائم،  من  يوجد عجائب 
هذه وهي أن الذي خيطب بنًتا ال تقبل خطبته حتى يقتل شخًصا والعياذ 
باهلل شىء شنيع شنيع شنيع يستحي اللسان من ذكره. ال جيوز اإلقدام 

عىل قتل املسلم لو كان بطريقة اإلكراه ال جيوز.نسأل اهلل السالمة.
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��لم�ل��ع�ن- ٢١ ��وا �م�ه�م  �ع�ا

�لت ��� ��وا ��ل�ن�ا ���ن ا  ��و���ت�دن
ّ
��ل��س�ن ��وا ش 

�ح���
��ل�عن �ن�ن ا �حن

�ت

قال اهلل تعاىل:ژ مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   مب  ىب  يب ژ(1).

أي أنَّ  وروى البخاري أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »سباب املسلم فسوق«(2) 
يقول  كأن  القذف  وأما  فسوًقا.  تسميته  بدليل  الكبائر  من  املسلم  سّب 

شخص فالن زان أو فالنة زانية وكان هذا املقذوف عفيًفا عن الزنا.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »لعن املؤمن كقتله«(3). معناه ذنب كبري واللعن معناه البعد 
اِن،  عَّ اللَّ اِن، َوالَ  امُلْؤِمُن بالطَّعَّ َقاَل رُسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َلْيَس  من اخلري. وقد 

.(4)» َوالَ الَفاِحِش، َوالَ الَبِذيِّ

٢٢ -��� ��ل�ن�ا  ��ن�ا
ر��تّ��ت

��ل���ص��ن ���ش�ىت  ا ���ا
�ت

قال تعاىل: ژ ى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  
ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ ژ(5).

(1) سورة احُلُجرات: 11. 
(2) التخريج السابق.

(3) األدب املفرد: باب ما يقول الرجل إذا ُزّكي (763)، سنن الدرامي: كتاب الديات: باب التشديد 
عىل من قتل نفسه (2406)، املعجم الكبري للطرباين: حرف الثاء (1330).

(4) املستدرك عىل الصحيحني: كتاب اإليامن (29)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف اللعنة (1977)، 
شعب اإليامن للبيهقي: حفظ اللسان عام ال حيتاج إليه (4786). 

(5) سورة احُلُجرات: 11. 
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أي ال يستهزئ غني بفقري وال مستور عليه ذنبه بمن مل يسرت عليه وال 
ذو حسب بلئيم احلسب مما ينقصه به عسى أن يكون عند اهلل خرًيا منه 
والقوم اسم للرجال من دون النساء لذلك قال: »وال نساٌء من نساء«(1) 
ألهنم  املسلمني  من  إخوانكم  تعيبوا  ال  واملعنى  تعيُب  بمعنى  وتلمز 
كأنفسكم وال تنابزوا باأللقاب أي ال تتداعوا هبا،  واأللقاب مجع لقب 
َي به وللمفسين يف  وهو اسم ُيدعى به اإلنسان سوى االسِم الذي ُسمِّ
املراد هبذه اآلية أربعة أقوال أحُدها تعيري التائِب بسيئاٍت قد كان عملها 
والثانيُة تسميُتُه بعد إسالِمِه بدينه قبل اإلسالم كقوله لليهودي إذا أسلم يا 
هيودي وهذان القوالن مرِوّيان عن ابن عباس والثالُث تسميته باألعامل 
السيئة كقوله يا زاٍن يا سارق يا فاسق قال أهل العلم: واملراد هبذه اآلية 
ا له،  فأما األلقاب التي ُتكِسُب  األلقاب ما يكرهه املنادى به أو ُيَعدُّ ذماًّ
محًدا وتكون صدًقا فال تكره كام قيل أليب بكر ريض اهلل عنه عتيق ولعمر 
فاروق ولعثامن ذو النورين ولعيّل أبو تراب وخلالد سيُف اهلل ونحُو ذلك.

مؤذ  كالم  كّل  وكذلك  له،  التحقري  أي  باملسلم  االستهزاء  جيوز  فال 
اللذان  الفعُل واإلشارُة  املؤذي  الكالم  بغري حّق، ويف حكم  إذا كان  له 
يتضمنان ذلك. ويف النهي عن إظهار الشامتة بأخيك املسلم ما ورد عن 

مَحُه اهللُ َوَيْبَتلِيَك«(2). َمَتَة ألَِخيَك َفَيْ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الَ ُتْظِهِر الشَّ

(1)  احلجرات: 11.
(2) سنن الرتمذي: باب (2506)، شعب اإليامن للبيهقي: حتريم أعراض الناس (6355).
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فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »كل سالمى 
من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بني اثنيـن صدقة 
صدقة  متاعه  عليها  له  ترفع  أو  عليها  فتحمله  دابته  يف  الرجل  وتعني 

والكلمة الطيبة صدقة وتيط األذى عن الطريق صدقة«(1).

ووّدهم،  الناس  حلّب  مكسبة  فهام  عظيمة  ءاثار  واإلحسان  وللرّب 
وأسهل الرّب وأبسطه املالطفة مع الناس وطيب الكالم معهم.

الناس هو أقرص الطرق إىل قلوهبم. فال جمَلبة لقلوب  فاإلحسان إىل 
الناس كاإلحسان إليهم وال منّفر هلا كاإلساءة إليهم. إن كّل ُصَوِر الرِبّ 
واإلحسان إىل الناس مدعاة حلسن التعامل بينهم وكسب حّبهم وودهم 
إعطاء  أو  حاجة  قضاء  أو  خدمة  تقديم  صورة  يف  اإلحسان  كان  سواء 
أو  مالطفة  أو  تعاطف  أو  تراحم  أو  تواصل  صورة  يف  كان  أو  صدقة 

مداراة بكلمة طيبة. 

فقلوب الناس تتوق إىل من حيسن إليهم وحتّبه ألهنا جمبولة ومفطورة 
عىل ذلك.

(1) صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب فضل اإلصالح بني الناس والعدل بينهم (2707) وكتاب 
اجلهاد والسري: باب من أخذ بالركاب ونحوه (2989)، صحيح مسلم: كتاب الزكاة: باب بيان 
أن اسم الصدقة يقع عىل كل نوع من املعروف (1009)، شعب اإليامن للبيهقي: التحريض عىل 

صدقة التطوع (3053).
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وأن  إليهم  وحيسن  هبم  َيرَبَّ  أن  الناس  مع  تعامله  يف  للمرء  ينبغي  كام 
ال يُمّن عليهم إحسانه ينبغي هلم بدورهم أن ال جيحدوا ذلك اإلحسان 
بِن  ُعقبة  وعن  للُمنِذرّي:  والرتِهيب  الرّتغيب  كتاب  ففي  هلم،  قّدم  إذا 
َعاِمر ريض اهلل عنه قال سمعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقوُل: »ُكلُّ امِرئ يف ظِّل 
َصدَقتِه حتى ُيقَض َبنَي النّاس«(1) قال َيزيد فكاَن أبو اخلري ِمرثٌد ال خُيطئه 

َق فيه بشىء ولو بَكعكٍة أو بصلة. يوٌم إال تصدَّ

من  شعبة  »واحلياء  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أّن  روي 

ء ���ن  �ل�ح�ت�ا
� ا

�ن �ت�م�ا أ
�ل��
� ا

اإليمن«(2). وهو احلياء الذي يبعث عىل جتنّب الرذائل. 
معناه  شئت«(3)  ما  فاصنع  تستح  مل  »إذا  حديث:  وأما 
ذّم ملن ال  يشاء هذا  ما  احلياء يصنع  الذي خلع جلباب 
يستحي ألن احلياء يمنع من الرذائل فمن ليس له حياء 

ينطلق يف الرذائل.

احلياء«،  حق  اهلل  من  »استحيوا  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  عن  وروي 
فقيل له: وكيف ذلك؟ قال: »من حفظ الرأس وما حوى 

(1) شعب اإليامن: التحريض عىل صدقة التطوع (3077)، املستدرك عىل الصحيحني: كتاب الزكاة 
(1517)، صحيح ابن حّبان: باب صدقة التطوع: ذكر البيان بأن ظل كل امرئ يف القيامة يكون 

صدقته (3310)، املعجم الكبري للطرباين: حرف امليم (771).
(2) صحيح البخاري: كتاب اإليامن: باب أمور اإليامن (9)، صحيح مسلم: كتاب اإليامن: باب شعب 
اإليامن (35)، سنن أي داود: كتاب السنة: باب يف رد اإلرجاء (4676)، سنن ابن ماجه: باب يف 

اإليامن (57).
(3) شعب اإليامن: احلياء (7388)، األدب املفرد: باب احلياء (597)، السنن الكربى للبيهقي: باب 

بيان مكارم األخالق ومعاليها (20787).
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والبطن وما وعى وترك زينة احلياة الدنيا وذكر املوت والبىل فقد استحيا 
البطن  معناه  فقيل:  وعى«(2)  وما  »اجلوف  وروي  احلياء«(1)  حّق  اهلل  من 
والفرج فيكون تأويله أال يضع يف بطنه إال حالالً وال يضع فرجه إال يف 
نريد منك وصية، قال: درهم من حالل  البرصي:  حالل. قيل للحسن 
ين ووقاك ّش األجوفني(3). األجوفان مها  وأخ يف اهلل وجنّبك اهلل األَمرَّ

البطن والفرج واألمّران الفقر واهلرم.

وللحياء املحمود ءاثار ُخُلقية حسنة تظهر عىل نفس اإلنسان، منها: 

الصد عن الفعل القبيح.	 
املروءة.	 
عدم لقاء الناس بام يكرهون.	 
اللني مع الناس.	 
الرأفة هبم.	 
البشاشة معهم.	 
حسن الثناء عليهم.	 
السامحة. 	 
العّفة.	 

(1) سنن الرتمذي: باب (2458)، اآلداب للبيهقي: باب من اتقى الشبهات خمافة الوقوع يف املحرمات 
(836)، املعجم الصغري للطرباين: حرف السني (494).

للبغوي:  السنة  شح   ،(317) والذنوب  اخلطايا  من  اهلرب  باب  املبارك:  البن  والرقائق  (2) الزهد 
كتاب الرقاق: باب التجايف عن الدنيا (4033).

(3) اجلليس الصالح الكايف واألنيس الناصح الشايف: (ص/595)، 
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پ  ڀ  ڀژ(1).
الظن  فسوء  احلديث«(2).  أكذب  الظّن  »فإّن  وقال ملسو هيلع هللا ىلص: 
بعباد اهلل املؤمنني أن يظّن هبم السوء بغري قرينة معتربة. 

وقال بعض األكابر: »من َحُسن ظنّه طاب عيشه«(3). 

قال اهلل تعاىل: ژ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  

��ن��ت  ���ا
�ل��أ

� ا
�ع�ا ��وأ ا �

أ
��وا

ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ەئەئ  وئ  

التكاليف  هي  هنا  األمانة  ژ(4)  ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ         

الرشعية.

ۋ ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ     ژ  تعاىل:   وقال 
  ۋ   ۅ  ژ(5).

ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ    وئ   ژ  تعاىل:  وقال 

(1) سورة احلجرات: 12.
النكاح: باب ال خيطب عىل خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع (5143)،  البخاري: كتاب  (2) صحيح 
والتناجش  والتنافس  والتجسس  الظن  باب حتريم  الرب والصلة واآلداب:  صحيح مسلم: كتاب 

ونحوها (2563)، سنن أيب داود: باب يف الظن (4917).
(3) معجم األمثال للميداين: (327/2).

(4) األحزاب: 72.
(5) سورة النساء: 58.
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جئ  حئ  مئ   ژ(1). 

ولكي يكون املرء أمينًا يف معاملة الناس ال بّد أن يكون صادًقا معهم 
وحمل ثقة واطمئنان واعتامد من قبلهم، وال بّد أن يؤّدي ما يؤمتن عليه من 

جانبهم.

وقال  خانك«(2).  من  ختن  وال  ائتمنك  من  إىل  األمانة  »أّد  وحلديث: 
ملسو هيلع هللا ىلص: »ال إيمن ملن ال أمانة له«(3) معناه املسلم ال يكون مسلاًم كامال حتى 
يكون حمافًظا عىل األمانة. وكان من ِعَظم إخالص اإلمام الشافعي أنه 
كان حيّب أن ينترش علمه من غري إشاف نفس إىل أن ُيعرف بذلك ليبّجله 
الناس ويعظموه إنام كان قصده نرش احلّق بني الناس ومل يكن يف نيته أن 
يشار إليه باألصابع لوفور العلم والتفوق يف املعرفة فلوال ذلك ملا أظهر 
يف  اإلمامة  يريد  ال  كان  أنه  الشافعي  اإلمام  تواضع  عظيم  ومن  علمه. 
وأعلمهم  عرصه  أهل  أفقه  كان  أنه  مع  األمانة  حتمل  من  خوًفا  الصالة 
وأحسنهم صوًتا بالقراءة. وأّما ما ورد أن أمني هذه األمة أبو عبيدة عامر 

(1) سورة النور: 27.
(2) سنن الرتمذي: باب (1264)، سنن أيب داود: باب يف الرجل يأخذ حقه من حتت يده (3534)، 

شعب اإليامن للبيهقي: فصل يف املزاح (4873).
(3) شعب اإليامن للبيهقي: اإليفاء بالعقود (4045)، صحيح ابن حّبان: ذكر خرب يدل عىل أن املراد 
هبذه األخبار نفي األمر عن الشىء للنقص عن الكامل (194)، املعجم الكبري واألوسط والصغري 

للطرباين (7798، 2292، 162).
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ابن اجلراح معناه متمكن يف صفة األمانة ليس معناه ال يوجد غريه أمني 
يف األمة. وأما معنى »استودع اهلل دينك وأمانتك« حيتمل أن يكون معنى 

األمانة هنا عقيدته.

أن  لدرجة  املتبادلة   الثقة  من  بلغا  محيامن  صديقان  كان  أنه  وحيكى 
أحدمها أعطى اآلخر مفتاح بيته. وذات يوم اتفقا عىل اخلروج يف رحلة 
فمرض الصديق الذي بيده املفتاح وأعلم صديقه بعدم الذهاب معه يف 
الرحلة. فام كان من الصديق املريض إال أن جاء إىل منزل صديقه وفتح 
الباب وما إن رأى مجال زوجة صديقه حتى خان وحاول إرغامها عىل 
لصاحبة  زوًجا  ليس  الشخص  هذا  أّن  رأى  كلب  هناك  وكان  احلرام. 

املنزل فهامجه وقتله. وحينام رجع زوجها وعرف القصة أنشد: 

  وحيفــــظ عريس واخلليــل خيونوما زال يرعى ذمتي وحيوطنــي
ويا عجبـًا للكلب كيف يصــون فيا عجًبـا للِخل هيتك حرمتـــي
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قال تعاىل: ژ ژ  ژ  ڑ  ڑ  کژ(1).

ء  ���و���ن�ا
� ا

 ��� ��لم�ل�ن�ا

���و�ع�د 
� ��ن�ا

��ل���ع�د ��وا

قال ابن عباس: يعني ما أحّل اهلل وما حّرم وما فرض وما 
حّد يف القرءان كله(2).

وقد قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالث َمن كّن فيه فهو منافق وإن 
صام وصىل وزعم أنه مسلم إذا حّدث كذب وإذا وعد 
»وال دين ملن ال  وقال ملسو هيلع هللا ىلص:  أخلف وإذا اؤتن خان«(3). 
عهد له«(4) أي ال يكون كامل اإليامن من ال حيافظ عىل 

العهد.

العمل  يف  نفاق  نوعان  النفاق  ألّن  العمل،  يف  املنافق  هو  املنافق  هذا 
ونفاق يف اإليامن. املسلم الذي يكذب يف حديثه وخُيلف يف الوعد وإذا 
اؤمتن خيون وإذا خاصم يفرتي عىل الشخص الذي خياصمه، هذا يقال 
له منافق يف العمل، مل خيرج من اإلسالم. أما املنافق يف اإليامن فهو الذي 

يظهر اإليامن وهو كافر، قلبه ال حيّب اإلسالم بل يكره اإلسالم.

(1) سورة املائدة: 1.
(2) الدر املنثور يف التفسري باملأثور: (5/3).

املسلمني  لغري  ورد  اخلرب  هذا  خطاب  أن  زعم  من  قول  املدحض  اخلرب  ذكر  حّبان:  ابن  (3) صحيح 
(257)، سنن النسائي: عالمة املنافق (5023)، السنن الكربى للبيهقي: كتاب الوديعة: باب ما 

جاء يف الرتغيب يف أداء األمانات (12687).
هبذه  املراد  أن  عىل  يدل  خرب  ذكر  حّبان:  ابن  صحيح   ،(4045) بالعقود  اإليفاء  اإليامن:  (4) شعب 
للطرباين  والصغري  الكبري  املعجم   ،(194) الكامل  عن  للنقص  الشىء  عن  األمر  نفي  األخبار 

.(2606 ،10553)
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املرشوعة  العقود  هبا  الوفاء  املسلم  املرء  عىل  جيب  التي  العهود  ومن 

التي يتعامل هبا مع غريه من الناس مثل: البيع واإلجارة.

فلكي حيسن املرء معاملة الناس جدير به أن يفي بوعوده هلم مع التحيل 
باألخالق احلسنة يف ذلك.

��� ��ل�ن�ا ���ت��ن ���ن ا �ا�م�وا �ن ا ��ن�ا
�ت ���ن�ىت ا �ت  ��ن�ا

�ل��أ
� ��وا ن 

��ت� ��ل�تسن ا

�ن�ن  �حن
�ت

�ت  ����و���ا ��ل��ن ا
��م�ل��ت  ���ن�ىت �م�ع�ا

 ��� ��ل�ن�ا ا

�ع�م ا �ن
أ
��وا

فقد ورد يف احلديث الصحيح أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»ُتفتح أبواب اجلنة يوم االثنني ويوم اخلميس فَيْغِفُر اهلل 
لكل عبد ال يشك باهلل شيئا إال رجاًل بينه وبني أخيه 
شحناء فيقال َأْنظِروا هذين حتى َيْصَطلحا«(1). معنى 
احلديث أن هذين مستثنيان، ال يغفر اهلل هلام يف َذْينِك 
للذنوب،  األيام مغفرة  أكثر  اليومان  اليومني، هذان 
روا هذين حتى يتصاحلا  ومع ذلك يقال للمالئكة أخِّ
ألن بينهام حتاقًدا، أما لغريمها من املؤمنني َيغفر هلم، 
إنام معناه  العباد،  ُتغفر لكل  الذنوب  ليس معناه كّل 
الناس بعض ذنوهبم، اخلميس  ُيغفر كل ذنوهبم ولبعض  الناس  لبعض 

(1) صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب: باب النهي عن الشحناء والتهاجر (2565)، سنن 
أيب داود: كتاب األدب: باب فيمن هيجر أخاه املسلم (4916)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف 

املتهاجرين (2023).
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واالثنان هلام فضل من بني األيام يف بعض النواحي، ويف بعض النواحي 
يظلُِمه  املسلم ال  قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »املسلم أخو   اجلمعة أفضل. وقد 

وال ُيْسلُِمه وال حَيِقُره«(1).

فمن عمل هبذا احلديث رفعه اهلل درجات، فمن أراد الرتقي وحسن 
الظنَّ  وليحسن  ألخيه  وليتواضع  احلديث  هبذا  فليعمل  اهلل  عند  احلال 
به، إنَّ حتسني الظّن بني املؤمنني يوصل إىل املعاملة احلسنة بني املسلمني 
الغري  عن  األذى  وكّف  املعروف  عمل  وهو  اخللق  حسن  له  فيحصل 

وحتّمل أذى الغري، هذه سرية األنبياء واألولياء.

»وال يسلمه« معناه ال يرتكه ُيظلم وهو يستطيع دفع الظلم عنه. وقد 
الذي  أي  إىل عصبية«(2)  دعا  من  منا  »ليس  والسالم:  الصالة  عليه  قال 

يساعد قومه عىل الظلم ويدعو لذلك.

عن َأيب بكر الصديق ريض اهلل عنه َقاَل: َيا أهّيا النَّاس، إّنكم لَتقرُؤون 
ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ژڤ   اآلية:  هِذِه 
َرَأُوا  إَِذا  النَّاَس  »إنَّ  يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  َرُسول  سمعت  وإين  ڃژ(3) 
ِمنُْه«(4). واهلل  بِِعَقاٍب  اهللُ  ُهُم  َيُعمَّ َأْن  أوَشَك  َيَدْيِه  َعىَل  يأُخُذوا  َفَلْم  الظَّامِلَ 

(1) سبق ترجيه.
(2)  سنن أيب داود: باب يف العصبية: (5121).

(3) سورة املائدة: 105.
والنهي (4338)، سنن  األمر  باب  داود:  أيب  الناس (7144)، سنن  بني  احلكم  اإليامن:  (4) شعب 

الرتمذي: باب ما جاء يف نزول العذاب إذا مل يغري املنكر (2168).
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»من  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  أن  ورد  فقد  عنه،  منّزه  وهو  الظلم  حيب  ال 
درهم«(1)  دينار وال  يكون  أن ال  قبل  فليتحلله  عنده مظلمة  كان ألخيه 
عليه  ألخيه  ثبتت  أي  الدنيا  هذه  يف  أخاه  ظلم  الذي  أن  احلديث  معنى 
مظلمة كأْن أكل ماله إن قّل ذلك املال أو كثر فليتحلله يف الدنيا فإنه ال 
يكون  إنام  هبا،  حّقه  املظلوم  يستويف  دراهم  وال  دنانري  اآلخرة  يف  يكون 
استيفاء احلقوق يف اآلخرة أحد أمرين: إما أن يؤخذ من حسنات الذي 
ظلم فُيعطى املظلوم هذه احلسنات، وإن ضاقت حسناته عن ذلك، أي 
مل تسع مظامل الناس، ُأِخذ من سيئات املظلومني فُطرحت عليه فُيقذف يف 
النار. ومن املؤمنني من ُيَويف اهلل عنهم من خزائنه، أي من خزائن فضله، 
املظاملُ ليست أكل املال ظلاًم فقط بل الذي ظلم أخاه املسلم مشافهة يف 
وجهه أو بشتم يف خلفه ثم َيْبُلُغه أن فالًنا قال فيك كذا وكذا، كل ذلك 
أو  قريبه  بغري حّق سواء كان  املسلَم  املسلُم  مظلمة. وكذلك إن رضب 
ع مسلٌم مسلاًم قصًدا إما  غري قريبه فإّن ذلك أيًضا مظلمة. وكذلك إذا َروَّ
بنية املزح أو غري ذلك فإن ذلك أيًضا مظلمة. وكذلك إن استعمل شيًئا 
ألخيه املسلم بدون رضاه وهو يعلم ذلك فإّن ذلك أيًضا مظلمة، فكل 
ذلك ال هُيَمل يوم القيامة. فقد جاء يف احلديث »املسلم من سلم املسلمون 

من لسانه ويده«(2).

(1) املعجم الصغري للطرباين: حرف احلاء (348).
(2) صحيح البخاري: كتاب اإليامن: باب املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده (10)، صحيح 
مسلم: كتاب اإليامن: باب بيان تفاضل اإلسالم وأي أموره أفضل (41)، سنن أيب داود: باب يف 
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وقد قال أحد العلامء موصًيا بعض تالميذه:

أنت كن حمتاًطا يف الكالم مع الناس، قد تظن أن بعض الكالم ال يثري 
النفس وهو يف حقيقة األمر يثريها. حتّر اللطف يف معاملتك ويف اخلطاب 
واحلركات، هذا مطلوب من كل اإلخوة واألخوات ألن األحوال تتلف.

ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ     ٴۇ   ۈ   ژ  تعاىل:  قال 

ح 
����ل��� أ

�ل��
� ا

��� ��ل�ن�ا ��ن��ت�ن ا

ۉ  ې   ې  ېېژ(1). 

بن  بنت عقبة  كلثوم  أم  اثنني منكم حلديث  أي بني كل 
أيب معيط ريض اهلل عنها يف الصحيحني: »ليس الكذاب 
أسمعه  ومل  قالت:  خًيا«(2)،  وينمي  خًيا  يقول  الذي 
ثالث:  يف  إال  كذًبا  الناس  يقول  مما  شىء  يف  يرّخص 
امرأته  الرجل  وحديث  الناس  بني  واإلصالح  احلرب 

وحديث املرأة الرجل.
ويف  الناس  إصالح  يف  يسعى  حينام  املرء  هبا  يشعر  التي  السعادة  هي  فكم 

اهلجرة هل انقطعت (2481)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف أن املسلم من سلم املسلمون من 
لسانه ويده (2627).

(1) سورة احُلُجرات: 10.
(2) صحيح البخاري: كتاب الصلح: باب ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس (2692)، صحيح 
شعب   ،(2605) منه  يباح  ما  وبيان  الكذب  حتريم  باب  واآلداب:  والصلة  الرب  كتاب  مسلم: 

اإليامن: حفظ اللسان عام ال حيتاج إليه (4456).
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الطرفان  هبا  يشعر  التي  السعادة  هي  وكم  بينهم،  فيام  واإلصالح  التقريب 
املتباعدان من جراء تلك الوساطة اإلصالحية التي تؤدي إىل التقارب بينهام.
إنام  األحوال  مطلق  يف  معناه  ليس  امرأته«  الرجل  »حديث  ومعنى 
معناه إذا نشزت له ذلك اذا قال المرأته لدفع النشوز واألذى أنا أحب 

لك اخلري ولو كان هو بخالف ذلك لريدها للطاعة أو ليكفها عن ش.
فال جيوز الكذب عىل الزوجة بال سبب، ملجرد تطييب خاطرها ال جيوز، 
إذا نشزت فكذب عليها لرتجع جيوز. إذا نشزت حيدثها حديًثا فيه كذب 
عن  خروجها  هو  املرأة  ونشوز  طاعته.  إىل  وترجع  قلبها  يؤّلف  حتى 
طاعة زوجها أو تشينها الكالم أو االمتناع من االستمتاع املباح. وأما  
يف احلرب فيكذب عىل العدّو يقال هلم جيشنا كذا عدده  معنى احلديث 
وسالحنا كثري ونحو ذلك. أما يف االصالح بني الناس ال خفاء فيه، بني 
متخاصمني يقول »ما قال فيك هذا« حتى ال تصري بينهام عداوة ونحو 
ذلك. وكذلك للضورة جيوز إلنقاذ الشخص نفسه من رضر أو إلنقاذ 

مسلم من رضر.
فعن َأيب هريرة ريض اهلل عنه َقاَل: َقاَل َرُسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ُكلُّ ُسالَمى 
االْثنَنِي  َبنْيَ  َتْعِدُل  ْمُس:  الشَّ فِيِه  َتْطُلُع  َيْوٍم  ُكلَّ  َصَدَقٌة،  َعَليِه  النَّاِس  ِمَن 

َصَدَقٌة«(1). ومعنى »تعدل بينهم« تصلح بينهام بالعدل.

(1) سبق ترجيه.
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أخاك  »انص  الصحيحني:  يف  مالك  بن  أنس  حلديث 

�ن  �تسن�ا �حن  ا
��ل�ت������ن  ا

�م�و�م �ا�م�دن ا

أنرصه  اهلل  رسول  يا  رجل:  فقال  مظلوًما«  أو  ظالًما 
الظلم  من  »تنعه  فقال:  ظامًلا؟   أنرصه  فكيف  مظلوًما 

فذلك نصك إياه«(1).

النار عن  ويف احلديث: »من رّد عن عرض أخيه رّد اهلل 
وجهه يوم القيامة«(2). ويف لسان العرب أعراض الناس 
املدح  موضع  والِعرض  وأنفسهم،  وأحساهبم  أعراقهم 
والذم من اإلنسان سواء يف نفسه أو سلفه أو من يلزمه 

أمره.

عنه  فدافع  بغري حق  يطعن يف شخص مسلم  أن  أراد  معناه شخص 
وما أشبه ذلك، كذلك لو أراد أن يرمي مسلاًم بالزنى أو اللواط بغري حق 

فدافع عنه.

شعب   ،(2444) مظلوما  أو  ظاملا  أخاك  أعن  باب  والغصب:  املظامل  كتاب  البخاري:  (1) صحيح 
اإليامن للبيهقي: األمر باملعروف والنهي عن املنكر (7201)، مسند أمحد: مسند انس بن مالك 

.(13079)
(2) شعب اإليامن للبيهقي: التعاون عىل الرب والتقوى (7228)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف الذب 

عن عرض املسلم (1931).
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�ت ا ��ل��دن ء ا ���ط�ا ��ن

��ل��ت��سم�ل��ت�م ��ن�اأ ا

فإذا أراد املرء أن حيسن معاملة الناس فليكن حكياًم يف أن 

�ل�َع�وُ� �ع�ن 
�  ا

ء ���ط�ا ��ن
�ل��أ

� ا

ال يتعصب ألخطائه وأن يصلح أخطاءه فإن يف إصالحه 
باحلرج.  أنه سيشعر  يلتفت  له وملحّدثه وال  راحة  خطأه 
وأما حديث: »من ابتيل بشىٍء من هذه القاذورات فليسترت 
بسرت اهلل«(1) يؤخذ منه أنه جيوز أن يسرت عىل نفسه ويتوب 

من غري أن يذهب للحاكم ليعرتف أنه زنى مثال.  

فينا  أين  الكامل.  مع  إال  تتعامل  أن ال  نفسك  توطد  ال 
الكامل؟ ترى القذاة يف عني أخيك وتنسى اجلذع يف عينك؟!!

فقد جاء يف احلديث: »طوَبى ملَِن شغَله عيُبه عن عيوِب الناس«(2). امْلُـؤمن 
هيذب نفسه قبل أن يشتغل بالتنقيب عن عيوب غريه. 

(1) املوطأ: كتاب احلدود: باب املعرتف عىل نفسه بالزنا (1769)؛ شعب اإليامن: السرت عىل أصحاب 
القروف (9226).

(2) شعب اإليامن: الزهد وقرص األمل (10079)، مسند الشهاب للقضاعي: كربت خيانة أن حتدث 
أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له كاذب (613).
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املؤمن هيذب نفسه قبل أن يشتغل بالتنقيب عن عيوب 

��ت�م  �د
�لت�عت

ح 
����ل��� اأ

ء  ���ط�ا ��ن
�ل��أ

� ا
� �ت�عت�ا �لن �ل��

� �ل ا ��كت�من

عيوب  عن  عيبه  شغله  ملن  »طوبى  املناوي:  قال  غريه 
عيوب  يف  يتدبر  أن  العاقل  فعىل  هبا  يشتغل  فلم  الناس 
نفسه  عيب  بإصالح  اشتغل  عيًبا  فيها  وجد  فإن  نفسه 
فيستحي من أن يرتك نفسه ويذم غريه، والعيوب منها ما 
يتعلق  ال  ما  ومنها  باختياره  الشخص  بفعل  يتعلق 
رجل  قال  هبا،  ذمه  جيوز  فال  الدميمة  كاخللقة  باختياره 
خلق  كان  ما  فقال:  الوجه،  قبيح  يا  احلكامء:  لبعض 
وجهي إيل فأحسنه، وقال البيهقي: ذكر رجل عند الربيع 
بن خثيم ما أنا عن نفيس براض فأتفرغ منها إىل ذم غريها 

إن العباد خافوا اهلل عىل ذنوب غريهم وأمنوا عىل ذنوهبم«(1)

من  القرب  ساحة  دخل  »ما  عنه:  اهلل  ريض  الرفاعي  أمحد  السيد  قال 
استصغر الناس واستعظم نفسه«(2).  قال اإلمام الشافعي: »من ظّن يف 
نفسه فوق ما يساوي رّده اهلل إىل قيمته«(3) معناه يكشف حقيقته للناس 

هذا حّث عىل التواضع.

(1)   التيسري برشح اجلامع الصغري: حرف الطاء: (119/2).
د للسيد أمحد الرفاعي. (2) الربهان املؤيَّ
(3) املجموع شح املهذب: (13/1).
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كيفية التعامل حينما خيطئ اآلخرون

َمَع  ُأَصيّل  أَنا  َبْينَا  َقاَل:  َلمي ريض اهلل عنه  السُّ ُمعاِوَية بن احلكم  فعن 
َفَرَمايِن  اهللُ،  َيْرمَحَُك  َفُقْلُت:  الَقْوِم،  ِمَن  َرُجٌل  َعَطَس  إْذ  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول 
؟! َفَجَعُلوا  َياُه، َما َشأُنُكْم َتنُْظُروَن إيَلَّ الَقْوُم بِأْبَصاِرِهْم! َفُقْلُت: َواُثْكَل ُأمِّ
، َفَلامَّ  ُتوَننِي لِكنّي َسَكتُّ ُبوَن بأيدهيم َعىَل أْفَخاِذِهْم! َفَلامَّ َرأْيُتُهْم ُيَصمِّ َيْضِ
اًم َقْبَلُه َوالَ َبْعَدُه أْحَسَن  ي، َما َرأْيُت ُمَعلِّ َصىّل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َفبِأيِب ُهَو َوُأمِّ
هِذِه  »إنَّ  َقاَل:  َشَتَمنِي.  َوالَ  َبنِي،  رَضَ َوالَ  َكَهَرين،  َما  َفَواهللِ  ِمنُْه،  َتْعِلياًم 
َم ِهَي التَّْسبِيُح َوالتَّْكبُِي،  اَلَة الَ َيْصُلُح فِيَها شىء ِمْن َكالِم النَّاِس، إنَّ الصَّ

َوِقراءُة الُقْرءاِن«(1).

وتسبِّب  الناس  نفوس  عىل  شديد  وقع  هلا  يكون  التي  األسباب  من 
االنقباض والتذمر واليأس فيهم وعدم االندفاع والتقدم تبيان أخطائهم 
بشكل هجومي أو الذع أو بشكل مباش وتضخيم غلطاهتم وعثراهتم. 

فاخرت  َشنْي،  والعنف  َزْين  الرفق  فإن  والشفقَة  بالناس  الرفق  فالتزم 
فق. قال ملسو هيلع هللا ىلص: »ما  لنفسك الزين. ينبغي أن تكون املوعظة باحلكمة والرِّ

(1) صحيح مسلم: كتاب الصالة: باب حتريم الكالم يف الصالة، ونسخ ما كان من إباحته (537)، 
باب  للبخاري:  اإلمام  القراءة خلف  الصالة (1218)،  الكالم يف  السهو:  النسائي: كتاب  سنن 

وجوب القرءاة لإلمام واملأموم (39).
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الرفق يف  اهلل حيّب  »إنَّ  ءاخر:  لفظ  زاَنه«(1) ويف  إال  الرفُق يف شىٍء  كان 
األمر كله«(2) معنى الرفق هو العمل بالوجه األحسن بالصرب عىل معاملة 
أي  برفٍق،  وُنصُحه  وعُظه  يكون  أن  ينبغي  والناصح  فالواعظ  الناس، 

. بة للمدعوِّ ه إليه النُّْصَح ُمَقرِّ ُب الذي يوجِّ بطريقٍة تقرِّ

وكمثال: نجار يعمل يف ورشة له وله مساعد جاء يتدرب عىل يديه. 
يكّلف النجار مساعده بصناعة منضدة، فيقوم األخري بإنجازها امتثاال 
لطلب أستاذه، وقد ُأنِجزت املنضدة ضعيفة غري متامسكة. فيأيت النجار 
فّن  يف  شيًئا  تفقه  ال  إنك  املنضدة؟  هذه  ما  مقرًعا:  له  ويقول  ملساعده 

النجارة وجيدر بك أن ال تصبح نجاًرا.

املساعد  خطأ  إصالح  عدم  إىل  يؤدي  ال  قد  هذا  النجار  أسلوب  إن 
فحسب بل قد يعمل عىل إحداث حالة يأس فيه من التقدم يف فّن النجارة 
واالستمرار فيها، وربام ترك النجارة اىل غري رجعة إليها. بينام لو استخدم 
بالنجارة مل أكن أوفر  إنني يف بداية اشتغايل  أسلوًبا ءاخر وقال ملساعده 
حظاًّا مما أنت عليه اآلن، وءاُمل أن حتظى بمستقبل جيد يف فّن النجارة، 
فاملنضدة التي صنعتها كان حرًيا بك أن جتعلها أكثر قوة ومتانة ومجاال، 
وإين أظّن أن مستواك يف حرفة النجارة سيشهد تطوًرا ملموًسا يف املستقبل 

بإذن اهلل. 

(1) سبق ترجيه.

(2) سبق ترجيه.
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قال بعض الصوفية:

ومهام عرفت هفوة مسلم بحّجة ال شك فيها فانصحه يف الّس، وال 
وأنت  تعظه  فال  وعظته  وإذا  اغتيابه،  إىل  فيدعوك  الشيطان  خيدعنّـك 
إليه  وتنظر  التعظيم،  بعني  إليك  فينظر  نقصه،  عىل  باطالعك  مسور 
بعني االستصغار، ولكن اقصد تليصه من اإلثم وأنت حزين كام حتزن 
عىل نفسك إذا دخلك نقص، وينبغي أن يكون تركه لذلك النقص بغري 

وعظك أحّب إليك من تركه بوعظك(1).

ه حتى يتيقن أن فيه ما  فاملسلم إذا فّكر يف املسلم أنه أحسن منه ال يضُّ
خُيِلُّ بالعدالة عندئذ ينصحه حتى يصلح هذا احلاَل. أما ما مل يَر فيه شيًئا 

خُيل بالعدالة يعتقد أنه أحسن منه.

بنصيحة  ببعضكم،  الشيطان  »حاربوا  الرفاعّي:  اإلمام  قال  وقد 
بعضكم، بُخُلق بعضكم، بحاِل بعضكم، بقاِل بعضكم«(2).

وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »املؤمن مرءاة أخيه«(3). معناه ينصحه، املرءاة 
الرسول  لُيزال،  ُيعجب  ال  مما  اإلنسان  وجه  يف  يكون  ما  تكشف  أليس 
شّبه املؤمن باملرءاة. معناه املؤمن يدّل أخاه إلزالة ما فيه من األمر القبيح، 

(1) األذكار للنووي: باب الغيبة بالقلب: (549).
(2) الربهان املؤيد للسيد أمحد الرفاعي.

(3) األدب املفرد للبخاري: باب املسلم مرءاة أخيه (238).



137
يقول له اترك هذا الفعل، ال يرتكه عىل ما هو عليه بل يبنّي له.

عاّم  ويبتعد  اهلل،  يريض  ما  عىل  أخاه  الرجُل  يعنَي  أن  هي  والنصيحة 
يسخط اهلل.

فمن عمَل هبذا فهو من املفلحني، ومن مل يعمل فهو من اخلارسين. 
عن جرير بن عبد اهلل ريض اهلل عنه َقاَل: َباَيْعُت رسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل إَقاِم 

َكاِة، والنُّْصِح لُِكلِّ ُمْسِلٍم. ُمتََّفٌق عليه(1). الِة، َوإِيَتاِء الزَّ الصَّ

وقد روي حديث: »املؤمن إن ماشيته نفعك، وإن شاورته نفعك، وإن 
شاركته نفعك، وكل شىء من أمره منفعة«(2).

يّف  للمتحابني  حمبتي  »وحّقت  تعاىل:  اهلل  »قال  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  وقال 
وحّقت  يّف  للمتواصلني  حمبتي  وحّقت  يّف،  للمتناصحني  حمبتي  وحّقت 

حمبتي للمتزاورين يّف، وحّقت حمبتي للمتباذلني يّف«(3).

أما معنى »املتناصحني يّف« أن يدّل بعضهم بعًضا عىل اخلري الذي حيبُّه 
َرهم من الرّش.  لنفسه وحيذِّ

وأما معنى »املتواصلني يّف« فهو أن يزور بعُضهم بعًضا. فمن مل يتيّس 

(1) صحيح البخاري: كتاب مواقيت الصالة: باب البيعة عىل إقام الصالة (524)؛ صحيح مسلم: 
كتاب اإليامن: باب بيان أن الدين النصيحة (97).

(2) املعجم الكبري للطرباين: حرف امليم (13541).
(3) شعب اإليامن: مقاربة أهل الدين وموادهتم (8579)، موطأ مالك: ما جاء يف املتحابني يف اهلل عّز 

وجّل (3507).
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له التزاوُر لُبْعِد املسافِة يراسله بالكتابة ومع إرسال السالم من غري طول 
اهلَِدّيَة  فإّن  بينهم،  فيام  يتهاَدْوا  أن  فهو  يّف«  »املتباذلني  معنى  وأما  العهد. 

تقّوي املحبة.

فينبغي التباذُل ولو بشىء خفيٍف ولو كان كالسواك وما أشبَه ذلك.

وأهم هذا كّله التناصُح وهو أن يرغب ألخيه ما يرغب فيه لنفسه من 
اخلري، وأن يبعده عام يكرهه لنفسه مما هو ٌش. ورد فيمن اتصف هبذا أهنم 

يكونون عىل منابَر من نوٍر يوَم القيامِة.

وأما ما ورد عن أيب ُرَقّية متيِم بِن أوٍس الداريِّ ريض اهلل عنه أن النبي 
يُن النصيحة«. قلنا: » ملن«؟ قال: »هلل، ولكتابه، ولرسوله،  ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الدِّ

وألئمة املسلمني وعاّمتهم«(1).

فمعناه الدين يأمر بالنصيحة، أي إخالص احلّق. أما النصيحة هلل أي 
باإليامن به وبصفاته أي بوجوده تعاىل بال كيف وال مكان وبصفاته التي 
ال تشبه صفات املخلوقني. أما النصيحة للقرءان فهو تعظيمه واعتقاده. 
أي  املسلمني  لعواّم  والنصيحة  باّتباعه.  فهو  ملسو هيلع هللا ىلص  للرسول  النصيحة  أما 
عاملِهم.  ومعاونة  جاهلهم  بإرشاد  فهو  املسلمني  لعموم  احلّق  إخالص 

هذه هي  النصيحة. 

(1) صحيح البخاري: باب قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: الدين النصيحة (57)، صحيح مسلم: باب بيان أن الدين 
النصيحة (55)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف النصيحة (1926)، شعب اإليامن: األمانات وما 

جيب من أدائها إىل أهلها (4884).
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: إَِذا َلقيَتُه  ويف رواية ملسلم أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َحقُّ امُلْسلِم َعىَل امُلْسلِم ِستٌّ

ْم َعَليِه، َوإَِذا َدَعاَك َفَأِجْبُه، وإَِذا اْسَتنَْصَحَك َفاْنَصْح َلُه....« (1). َفَسلِّ

(1) سبق ترجيه.
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كيف يطلب املرء ما يريد من الناس؟

ُمَاَطَبُة النَّاِس ِمْن ِخالِل َدَوافِِع اخَلْيِ َوالَفِضْيَلِة يِف النَّاِس:

ِة يف الناِس، وخماطبة الناِس ِمْن خالهِلا،  إنَّ ِذْكَر الدوافِع النبيلِة واخلريِّ
قاعدٌة ال ُيستهاُن هبا يف َجْذهِبِم والتأثرِي فيهم وتغيرِي طَِباِعِهم.

وحيناَم َتْطُلُب ِمْن إنساٍن القياَم بَعَمٍل وتبَدأ طلَبَك بأْن تقوَل له: إنَّني 
ُم فيَك اخلرَْي،َ وإينِّ َلَواثٌِق ِمْن أنََّك لْن َتُردَّ يل طلبِي إْن شاَء اهلل، فإنَّه  أَتَوسَّ

َك خائًبا عىل األْرَجِح. سيقوُم بالعمِل لَك، ولْن َيُردَّ

له صورًة مجيلًة يف ذهنَِك وقلبَِك، وَذَكْرَت  َرَسْمَت  والسبُب: ألنََّك 
دوافَع اخلرِي والنُّْبِل يف أعامِقه.

عىل سبيل املثال: إن موظًفا ال مانع لديه أن يلبي الطلبات واألوامر 
إذا كان قد تلقاها من مديره أو من غريه يف صورة التامس أو رجاء، بل 
إنه هبذا األسلوب ينطلق يف تأديتها ويندفع، ولكنه قد ال يكون مستعًدا 
للشخص  النفيس  اجلانب  مراعاة  فإن  هنا  ومن  مباشة.  األوامر  لتنفيذ 
الناس ومنه الطلب  التعامل بني  اآلخر من أهم األمور واملسلكيات يف 

منهم يف أّي موقع من املواقع ويف أّي مؤسسة من املؤسسات.

الطرف  املجال قد جتعل  التعبريات احلسنة يف هذا  الكثري من  وهناك 
التعابري  تلك  ومثال  نفسه.  تلقاء  من  منه  املرجوة  باألعامل  يقوم  اآلخر 
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»َأْلَتِمس منك أن تقوم بكذا وكذا...« »ألتمس منك أن تساعدين يف كيت 
وكيت...« »أرجو أن تقوم بكذا وكذا  »  »أقرتح أن تفعل كذا وكذا...« 
»أمتنى أن تفعل كذا وكذا... » »ءاُمل أن تقوم بكذا وكذا...« »من املفضل 
أن تفعل كذا وكذا...« »ما رأيك أن تقوم بكذا وكذا...« »هل لك أن 

تصنع كذا وكذا...« »أتوسم فيك أن تقوم يل بكذا وكذا...«.

العبارات  من  كثري  إىل  لتوصل  الكالمي  ذوقه  استخدم  املرء  أن  ولو 
اللطيفة التي تعطي مفهوم الطلب واألمر لآلخرين من أجل أن يقوموا 
باألعامل املرادة منهم ولكن بصورة لطيفة غري مباشة. وال غرابة إذا َوَجَد 
كثريين من الناس يندفعون للقيام باألعامل بإشارات أو رموز كالمية فنية 

تقدر شخصياهتم وتراعي مشاعرهم.

عىل  يسهل  واآلمال  والتمنيات  واالقرتاحات  االلتامسات  أسلوب 
التعاون  إىل  ويدفعه  خمطًئا  كان  إذا  فيام  خطأه  يصلح  أن  اآلخر  الطرف 
جيّرب  أن  للمرء  ويمكن  والعناد.  املشاكسة  إىل  حيفزه  أن  بدل  واملوافقة 
يف  تساعدين  أن  أمتنى  يعرفه:  لشخص  يقول  كأن  األسلوب  هذا  بنفسه 
عميل هذا أو بأسلوب يشابه هذا األسلوب فإنه سَيُهبُّ ملساعدته راغًبا. 
أما لو طلب منه ذلك يف صورة أمر مباش فقد ال يستجيب له وربام يرد 

عليه بقوله: ومن أنت حتى تصدر أوامرك إيّل؟

وفضاًل عن أن كثرًيا من الناس ال يفضلون استقبال األوامر املباشة 
فإن قساًم منهم ال يستسيغ استقباهلا أمام مجع من الناس. عىل أنه وإن مل 
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يكن الطلب بصورة االلتامس إال أنه ينبغي للمؤمن أن يتطاوع مع أخيه 
ويّض  صاحبه  يّض  واالستبداد  االستبداد،  ويرتك  خري  هو  فيام  املؤمن 
غريه ومعناه أن ال يرض الشخص اّتباع رأي غريه ولو كان موافًقا للحّق 

ويريد أن يتبعه الناس ولو كان عىل غري الصواب. 
قال سيدنا عمر ريض اهلل عنه: »ما ترك احلّق صاحًبا لعمر«(1) معناه 
أنا احلّق صديقي، أينام كان احلق أنا أتبعه، أحّق الناس أن ُيتَّبَع َمن علم 
احلّق وعمل به، العامل العامل واملتعلم العامل. خالد بن الوليد كان قائًدا، 
قائًدا،  أبا عبيدة  قائًدا عمر وىّل  أن قطع وقًتا  بعد  ثم  القيادة  سّلمه عمر 
أليب  مطيًعا  صار  واالستبداد،  الرتفع  من  شىء  نفسه  يف  صار  ما  خالد 
عبيدة كواحد من اجلند، ما نقص من عمله الذي كان يعمله شىء ألّنه هلل 

يعمل ليس لوجه عمر.
قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »املؤمن كاجلمل األنِف، إن ِقيَد انقاد وإن اسُتنِيخ 

عىل صخرة استناخ«(2).

(1) اجلد احلثيث يف بيان ما ليس بحديث: باب امليم (412).
(2) املستدرك عىل الصحيحني: كتاب العلم (331)، سنن ابن ماجه: باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين 

املهديني (43).
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معاملته  يدركها يف  أن  لإلنسان  ينبغي  التي   األمور  من 
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التي  األعامل  أداء  يف  ويندفعون  ينطلقون  أهنم  الناس 
من  ننتظر  فال  وعليه  عادي،  أمر  وهذا  فيها  يرغبون 
اآلخرين أن يقوموا لنا بأعامل تبدو وكأهنا قرارات بعيدة 

عن حتبيبنا إّياها هلم وترغيبنا.

ومثال هذه القاعدة أن يريد امرؤ تكليف شخص ءاَخَر 
اخلري.  من  معنّي  فن  يف  الطالب  من  جمموعة  بتدريس 
فيأيت ويقول له بصدق نّية وإخالص: إن مهنة التدريس 
اللطيفة وللمدرس دور أّويل  من املهن اإلنسانية املؤثرة 
ءاخر  إىل  مستوى  من  ونقلهم  الناس  تعليم  يف  وكبري 
أن  منك  وأنتظر  فيك  ألتوسم  وإين  احلياة،  يف  وتربيتهم  توجيههم  ويف 
تقوم بمهمة التدريس، وإنه لثواب جزيل ينتظرك يف اليوم اآلخر مقابل 
ينطلق  املدرس  إذا وجد هذا  العظيمة. وبعد هذا ال غرابة  اخلدمة  هذه 
وبإخالص يف التدريس ويتفاعل معه ويقوم به عىل خري وجه والسبب 
ُوِجَدا يف نفس هذا اإلنسان جتاه خدمة  اللذين  يعود إىل احلب والرغبة 

التدريس. 

ولذلك نذكر بعض األحاديث التي حتّث عىل التدريس الديني كقوله 
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ملسو هيلع هللا ىلص: »بّلغوا عني ولو ءاية«(1). وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »نّضـر اهلل امرًءا سمع مقالتي 
فوعاها فأّداها كم سمعها«(2). الرسول ملسو هيلع هللا ىلص دعا يف حديثه هذا ملن حفظ 
الوجه أي بحسن وجهه  بنْضة  فأداه كام سمعه من غري حتريف  حديثه 
يوم القيامة وبالسالمة من الكآبة التي حتصل من أهوال يوم القيامة، ألّن 

يوم القيامة يوم األهوال العظام والشدائد اجلسام.

فيها  الناس  فتحبيب  األخرى،  اخلري  ألعامل  بالنسبة  احلال  وهكذا 
وينطلقون  إليها  يندفعون  جتعلهم  ناجحة  تربوية  وسيلة  إليهم  وحتبيبها 

بنشاط يف أدائها.

فقد جاء يف احلديث عن قتادة أنه قال: قلت ألنس ريض 

����ت
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النبي  أصحاب  يف  املصافحة  كانت  هل  عنه:  تعاىل  اهلل 
ملسو هيلع هللا ىلص؟ فقال: نعم. وورد مرفوًعا: »تصافحوا يذهب الغل 
ءاخر  حديث  ويف  الشحناء«(3).  وتذهب  تابوا  وهتادوا 
َقاَل رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َما ِمْن ُمْسلَِمنِي َيْلَتِقَياِن َفَيَتَصاَفَحاِن 

يا مريم﴾ (3461)، سنن  البخاري: كتاب أحاديث األنبياء: باب ﴿وإذ قالت املالئكة  (1) صحيح 
الرتمذي: باب ما جاء يف احلديث عن بني إرسائيل (2669)، اآلداب للبيبهقي: باب من غدا وراح 

يف تعلم الكتاب والسنة (864).
ابن ماجه: باب من بلغ  تبليغ السامع (2658)، سنن  (2) سنن الرتمذي: باب ما جاء يف احلث عىل 

علام (236).

(3) سبق ترجيه.
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فيها  حسنة  للمسلم  املسلم  مصافحة  َقا«(1).  َيْفرَتِ َأْن  َقْبَل  َم  هَلُ ُغِفَر  إاِلَّ 
النبي،  أهل محص يف سوريا من عادهتم  ثواب(2)،  كذلك الصالة عىل 
عىل  ويصلون  يتصافحون  النبي،   عىل  يصّلون  تالقوا  اذا  اهنم  القديمة 
النبي،  هذا ُيصىل وهذا ُيصيل عىل النبي،  هذه احلسنة شعية ينبغي أن 

حيرص اإلنسان عليها.

عن َأيب هريرة ريض اهلل عنه َقاَل: َقبََّل النَّبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص احلََسَن 

�ل سمت �ن
��ل�ت��ت  ا

اْبَن َعيلٍّ ريض اهلل عنهام، َوِعنَْدُه األَْقَرُع ْبُن َحابِس، َفَقاَل 
األْقَرُع: إن يِل َعرَشًة ِمَن الَوَلِد َما َقبَّْلُت ِمنُْهْم أَحًدا. َفنََظَر 
ُيْرَحْم!« (3).  َيْرَحْم الَ  َفَقاَل: »َمْن ال  إَِلْيِه َرُسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 
وورد أن الرسول ملسو هيلع هللا ىلص قّبل صحابًيا بني عينيه عىل اجلبهة. 
وأنه عليه الصالة والسالم قبل فم احلسني ورسته، هذا 
ثابت(4). وعن عائشة ريض اهلل عنها، َقاَلْت: َقِدَم َناٌس ِمَن األْعَراِب َعىَل 
رسوِل اهللملسو هيلع هللا ىلص فقالوا: أُتَقبُِّلوَن ِصْبَياَنُكْم؟ َفَقاَل: »َنَعْم« قالوا: َلِكنَّا واهلل 
ُقُلوبُِكم  ِمْن  َنَزَع  اهللُ  َكاَن  إْن  »َأَوَأْملِك  ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  َرُسول  َفَقاَل  ُنَقبُِّل!  َما 

(1) سنن أيب داود: باب يف املصافحة (5212)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف املصافحة (2727)، 
سنن ابن ماجه: باب املصافحة (3703).

(2) سنن أيب داود: باب يف املعانقة: (5214).
مسلم:  صحيح   ،(5997) ومعانقته  وتقبيله  الولد  رمحة  باب  األدب:  كتاب  البخاري:  (3) صحيح 
كتاب الفضائل: باب رمحته ملسو هيلع هللا ىلص بالصبيان والعيال (2318)، سنن أيب داود: باب يف قبلة الرجل 

ولده (5218)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف رمحة الولد (1911).
(4)  املعجم الكبري للطرباين: احلسني بن عيل بن أيب طالب ريض اهلل عنه: (2878).
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مْحََة!« (1). ومن جاء من سفر يستحّب أن تقبله، فقد ورد يف احلديث  الرَّ
السفر وال للتربك  القدوم من  التقبيل لغري  أما  َيُقبَّل.  التقّي  ذلك. وكذا 
يقال فيه مباح أو مكروه وأما احلاالت التي يكون فيها التقبيل فيه إدخال 

السور عىل املسلم هذا فوق املباح.

َحاِرَثَة  ْبُن  َزْيُد  َقِدَم  قالت:  عنها،  اهلل  ريض  عائشة  فعن 

�لن�عت��ت �ا�م�ع�ا ا
امَلِدينََة َورسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف َبيتِي، َفأَتاُه َفَقَرَع الَباَب، َفَقاَم 

إَِلْيِه النبيُّ ملسو هيلع هللا ىلص جَيُرُّ َثْوَبُه، َفاْعَتنََقُه َوَقبََّلُه(2).

قلبه،  إىل  السور  إدخال  بنية  طفلك  تضّم  أن  يستحب 
والتزام  قلبيهام.  إىل  السور  إلدخال  الوالدان  وكذلك 
أن  ورد  وقد  بسنّيته.  القول  يبعد  فال  سفر  من  القادم 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص جاءه امللك املوكل بإنزال املطر وكان احلسني طفاًل صغرًيا، 
الرسول قال لزوجته أم سلمة ال يدخل أحد أطبقي الباب فجاء احلسني 
فدخل فالتزمه الرسول فقال امللك أحتبه قال نعم قال فإن أمتك َستقتله 
وأراه تربَة األرض التي يقتل هبا، هذا امللك أخذ شيًئا منها فأراه، ثم هو 
ُقتل يف تلك األرض التي هذا امللك محل شيًئا من تراهبا فأراه النبّي. رواه 

ابن حبان(3)

(1) األدب املفرد للبخاري: باب الرمحة مائة جزء (98)، شعب اإليامن: باب يف رحم الصغري وتوقري 
الوقري (10502).

(2) سنن الرتمذي: باب ما جاء يف املعانقة والقبلة (2732).
(3)  صحيح ابن حّبان: ذكر األخبار عن قتل هذه األمة ابن ابنة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص: (6742).
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التعرف عىل الناس فن سهل إال أّن كثرًيا منهم ال جييدونه 

 �عم���ى 
��ل�ت��ر���ن ا

��� ��ل�ن�ا ا

ومنهم من ال يعريه أدنى اهتامم. إن التعرف عىل الناس 
يستغرق  ال  صورة  أبسط  يف  ألنه  للوقت  مضيعة  ليس 
أو  مستشفى  املرء  يزور  قد  ومثاله:  قصري  وقت  سوى 
شخص  جوار  إىل  االنتظار  غرفة  يف  جيلس  أن  يصادف 
الفرصة  هذه  فلينتهز  عليه  التعرف  احلََسن  من  أنه  يرى 
وليتعرف عليه. أو قد يصيل يف مسجد ويلتقي بمجموعة 
من املصلني ليست بينه وبينهم معرفة سابقة فيمكنه أن يتعرف عليهم أو 

عىل بعضهم. 

التعرف عىل اآلخرين ويف  املرء كل فرصة متكنه من  لينتهز  وبكلمة، 
عالقاته  شبكة  من  يوسع  أن  التعرف  هذا  شأن  فمن  املختلفة،  املواقع 
االجتامعية. أقل التقادير جيعله معروًفا لدى شحية ال بأس هبا من الناس.

بإمكاناته  ويفيد  املجتمع  يف  ويؤثر  اإلنسان  ينَشط  املعرفة  وهبذه 
لكل  تكون  وقد  وخرباهتم.  اآلخرين  إمكانات  من  ويستفيد  وُخرُباته 

شخص طريقته اخلاصة يف التعرف عليهم. 

ولكن هناك أمور أّولية مشرتكة يف التعرف والتعارف منها:

التعرف عىل اسم الشخص ووضعه االجتامعي.	 
التعرف عىل عنوان سكنه ورمزه الربيدي.	 
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التعرف عىل وظيفته أو مهنته وعنوان عمله. 	 
التعرف عىل اخلربات والكفاءات التي يعرفها. 	 

تعرف  من  مع  العالقة  يطّور  أن  أراد  إذا  للمرء  يمكن  التعرف  وبعد 
عليه وتعارف كأن ينظم له  زيارات أو يراسله إذا كان يف بلدة نائية أو يف 

بلد ءاخر ويصادقه ويستثمر العالقة االجتامعية به.

يّف  للمتحابني  حمبتي  »وجبت  القديس:  احلديث  يف  ثبت 

�ح��س�ن 
��ل��س��ت �ا ��م��ن ا

واملتزاورين يّف واملتجالسني يّف«(1). وقد ُروي حديث: »إذا 
أحب اهلل عبًدا رزقه خليال إذا نيس ذّكره وإذا ذَكر أعانه«(2). 

الناس  بمعاملة  وطيدة  َعالقة  واملجالسة  للمجلس  إّن 
فيها  حيصل  التي  الساحة  هو  املجلس  إذ  هبم  والروابط 
اختيار  الناس  جمالسة  أولويات  فمن  عليه  وبناًء  اللقاء، 

اجلليس.

(1) سبق ترجيه.
(2) رواه أبو داود من حديث عائشة إذا أراد اهلل باألمري خريًا جعل له وزير صدق إن نيس ذكره وإن 

ذكر أعانه.
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َقاَل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ اهللَ حُيِبُّ َأْن ُيَرى أَثُر نِْعَمتِِه َعىَل 

�هر  �ا�م����ن ا
ت

��أ�� ��ل�ل�� ا

َعْبِدِه«(1). إن اللباس والبدن مها من املظهر الذي يواجه 
املرء به الناس ومن شأن البدن واللباس أن يكونا طاهرين 
نظيفني، ألن من طبع الناس أهنم حيّبون النظافة والرتتيب 
ولقاؤهم باملظهر احلسن هو من أمارات حسن التعامل 
بينهم. فقد  َقاَل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »الَ َيْدُخُل اجَلنََّة َمْن َكاَن 
ُجَل حُيِبُّ  « َفَقاَل َرُجٌل: إنَّ الرَّ ة ِمْن كرِْبٍ يف َقْلبِِه ِمْثَقاُل َذرَّ
اجَلَمَل،  حُيِبُّ  َجِيٌل  اهللَ  »إنَّ  َقاَل:  َحَسنًَة؟  وَنْعُلُه  َحَسنًا،  َثْوُبُه  َيُكوَن  َأْن 
َقاِئِلِه،  ُه َعىَل  َدْفُعُه َوَردُّ  :» َبَطُر احَلقِّ َوَغْمُط النَّاِس«(2). »َبَطُر احَلقِّ  : الكرِْبُ
َو«َغْمُط النَّاِس«: اْحتَِقاُرُهْم. وأما معنى إن اهلل مجيل أي مجيل الصفات 
صفاته كاملة، وليس معناه مجيل الشكل ألن اهلل منزه عن الشكل والرسم 
الصفات  ما كان من صفات اجلسم ومعنى حيّب اجلامل أي حيّب  وكل 

احلميدة.

أو  الالئق  باملظهر  اآلخرون  يلقاك  أن  أحتب  امرٍئ  كل  سئل  ولو 
بالقبيح؟

تعاىل  اهلل  إن  ما جاء  باب  الرتمذي:  الصحيحني: كتاب األطعمة (7188)، سنن  (1) املستدرك عىل 
حيب أن يرى أثر نعمته عىل عبده (2819)، شعب اإليامن: تعديد نعم اهلل عّز وجّل (4251).

(2) صحيح مسلم: كتاب اإليامن: باب حتريم الكرب وبيانه (91)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف الكرب 
(1999)، شعب اإليامن: املالبس والزي واألواين وما يكره منها (5782).
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ألجاب »باملظهر الالئق«.

أنه جيعل اآلخرين منبسطني سعداء. واملطلوب يف  وإضافة إىل ذلك 
مطلوب  الرشِع  يف  ألّنه  فيه،  االعتدال  حّد  عىل  املحافظة  املظهر  حسن 
التخفيُف من زينة الدنيا، الذي ال مهة له للتأنق يف الثياب هذا أحسن، 
غليًظا  وإزاًرا  ملبًدا  كساًء  عائشة  إلينا  أخرجت  قال:  أنه  ُبردة  أيب  فعن 

قالت: ُقبِض رسوُل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف هذين(1).

ونظافة البدن كام هو معلوم تعني نظافته كلِّه ومنه نظافة الوجه وشعر 
الرأس واللحية والشارب. فمن حسن املظهر أن حيسن املرء َوالية شعر 
ملسو هيلع هللا ىلص:  اهلل  رسول  قال  وقد  بالطيب.  يتعطر  وأن  ومتشيطه  بتنظيفه   رأسه 
» فمن كان له شعر فليكرمه«(2). إكرام الشعر سنة يدخل يف ذلك التمشيط 

والدهن بزيت الزيتون. 

الطيب  حيب  طيب  النظافة  حيب  نظيف  اهلل  »إن  حديث  وأما  �ت:  ��أ�د ���ن�ا
كريم حيب الكرم«(3) رواه الرتمذي، وهو ضعيف. معنى »نظيف« نظيف 
من العيوب واجلهل والعجز، منزه عن النقص معناه حيب نظافة اخلُلق 
ونظافة البدن والثوب وأحب إليه نظافة اخلُلق نظافة العمل، نظافة الثوب 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص وعصاه وسيفه وقدحه  (1) صحيح البخاري: كتاب فرض اخلمس: باب ما ذكر من درع 
وخامته (3108)؛ سنن الرتمذي: باب ما جاء يف لبس الصوف (1733).

(2) سنن أيب داود: كتاب الرتجل: باب يف إصالح الشعر (4163)، شعب اإليامن: فصل يف األخذ من 
اللحية والشارب (6036)، املعجم األوسط للطرباين: حرف امليم (8485).

(3) سنن الرتمذي: باب ما جاء يف النظافة: 2799.
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والبدن ال ينايف الكامل، لكن إن كان عن عجز ال يكون نقصاًنا. بعض 
الصاحلني من شدة الفقر ال يتيس هلم املاء للنظافة، هؤالء هلم درجة عالية 
عند اهلل. نظافة البدن والثوب إن نوى به التقرب إىل اهلل له ثواب. ومعنى 

كريم جواد عطاؤه واسع.

فلكي حيسن املرء معاملة الناس ينبغي له أن يبدو ذا مظهر الئق حسن 
بني ظهرانيهم.

ومن األخالقيات التي جيدر بالشخص أن يلتزمها يف تعامله مع الناس 
وعالقته بم ما ييل:

َتْصُلُح 	  اجتناب التجسس عليهم: والتجسس عىل عورات الناس 
ملعنى من ينظر إىل بيت شخص  لريى عورته أو عورة أهله وكذلك 

تصلح ملعنى من يفّتش عن عيوب الناس.

اجتناب اجلَْور والبغي عليهم: واهلل تعاىل ال حيب البغي أي االعتداء 	 
ڇ   ڇ    چ   چ   چ   ژ  تعاىل:   اهلل  قال  الناس.  عىل 
ڎڈ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ  

ڈ  ژ  ژ   ڑ  ژ (1)
اجتناب املكر هبم: واملكر هو اخلديعة، وهو إيقاع الضر باملسلم 	 

(1)  النحل: 90.
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بطريقة خفية، فقد ورد مرفوًعا: »املكر واخلداع يف النار«(1) أي أن 

صاحبهام يستحق دخول النار.

اجتناب الغدر هبم: وهو حرام كأن يقول لشخص أنت يف محايتي 	 
ثم يفتك به هو أو يدل عليه من يفتك به. 

اجتناب الفخر والتكرّب عليهم: والتكرب هو الرتفع عن قبول احلق.	 

واألثاث، 	  واملنزل  اللباس  يف  حرام  الفخر  الفخر،  حيب  ال  واهلل 
والفخر هو أن يقصد أن يعّظمه الناس ويقولوا فالن له بيت فاخر 
مثال والفخر من كبائر الذنوب. كان يف األمم السابقة رجل يميش 
متبخرًتا معجًبا بنفسه ينظر إىل هذا اجلانب وينظر إىل هذا اجلانب 
أعجبه هيئته رأسه وثوبه اهلل خسف به األرض وهو إىل يوم القيامة 
ينزل يف االرض إىل اآلن هو ينزل يتجلجل ينزل ببطء حيتمل أن 
يكون مسلاًم وحيتمل أن يكون من الكفار إما من بني إرسائيل وإما 

من غريهم(2) هذا يف األغنياء كثري ويف النساء كثري.

اخلري 	  ألن  والفضيلة:  والصالح  واخلري  باحلق  معهم  التوايص 
واحلكمة وسالمة العاقبة يف العمل بالرشع.

(1) صحيح ابن حّبان: كتاب احلظر واإلباحة: ذكر الزجر عن أن يمكر املرء أخاه املسلم أو خيادعه يف 
أسبابه (5559)، املعجم الكبري للطرباين: باب (10234).

(2) صحيح البخاري: ياي من جّر ثوبه خيالء: 5789، وصحيح مسلم: باب حتريم التبخرت يف امليش 
مع إعجابه: 2088.
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أمرهم باملعروف وهنيهم عن املنكر: فاملعروف هو كل ما أمر اهلل 	 

به عباده، واملنكر هو كل ما هنى اهلل عنه، وهذا إصالح للمجتمع.

االهتامم باملحتاجني والضعفاء والفقراء واملحرومني منهم والعطف 	 
عليهم ومواساهتم.  

قال اهلل تعاىل: ژ ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ     ی    یی   ی  	 
جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   ژ(1)، ويف احلديث: 
»املؤمن يف ظل صدقته يوم القيامة«(2) أي حتفظه من األهوال يوم 
القيامة. اهلل قد يعتق الشخص الذي هو من أهل الكبائر مستحق 
بنصف  جائع  طفل  عىل  الشخص  تصدق  إذا  مترة،  بشق  العذاب 
بشىء  تصدق  إذا  فكيف  مترة  بنصف  النار  من  اهلل  يعتقه  قد  مترة 
خالصة  ونيته  حالل  مال  من  الصدقة  تكون  أن  العربة  هي  كثري، 
ليس العربة بالكثرة والقلة قد يتصدق الشخص بدرهم واحد من 
حتى  باآلف،  تصدق  شخص  من  أكثر  هذا  عىل  يثاب  قد  حالل 
أو  مليون  له  وءاخر  بدرهم  فتصدق  له درمهان  الشخص  كان  لو 
بامئة  الذي تصدق  أكثر من  ثوابه  ذاك  ألف  بامئة  مليونان فتصدق 
ألف ومثل هذا حديث: سبق درهم مائة ألف درهم قاله الرسول 

(1) سورة احلرش: 9.
للطرباين:  الكبري  املعجم  التطوع (3076)،  التحريض عىل صدقة  الزكاة:  كتاب  اإليامن:  (2) شعب 

حرف امليم (788).
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امرأة  أن  أمحد  اإلمام  روى  بدرهم(1).  وتصدق  درمهان  له  للذي 
إياه  فأعطته  فقرًيا  فرأت  رغيًفا  بيدها  وكان  ابنها  الذئب  خطف 

فأرجع الذئب ابنها هذا بربكة الصدقة (2).

صح احلديث أن الصدقة تطفىء غضب الرب(3) معناه أن الصدقة 	 
نفعها  الصدقة  اهلل  غضب  ءاثار  تذهب  املعايص  ملحو  سبًبا  تكون 
الرب« حديث صحيح. معناه  الصدقة تطفىء غضب  عظيم »إن 
هذه الصدقة تطفىء أثر غضب الرب معناه أن الصدقة تكون سبًبا 

ملحو املعايص تذهب ءاثار غضب اهلل الصدقة نفعها كبري.

�ت:  ��أ�د ���ن�ا

أبو 	  اإلمام  قال  االنتقام  إرادة  فمعناه  اهلل  إىل  أضيف  إذا  الغضب 
اهلل  ألن  الورى«(4)   من  كأحد  ال  ويرىض  يغضب  »واهلل  حنيفة: 
نفسانًيا  انفعاال  ليس  كرضانا.   يرض  وال  كغضبنا  ليس   غضبه 

غضبنا انفعال نفساين،ورضانا كذلك.

كاخلاالت 	  األقارب  بالرحم  واملراد  واألرحام:  األقارب  صلة 

(1) صحيح ابن حبان: ذكر البيان بأن صدقة القليل من املال اليسري أفضل من صدقة الكثري من املال 
الوافر: (3347)، وسنن النسائي الكربى: باب صدقة جهد املقّل: (2318).

(2) حلية األولياء أليب نعيم (383/2).
(3) سنن الرتمذي: باب ما جاء يف فضل الصدقة: (664)، وصحيح ابن حّبان: ذكر إطفاء الصدقة 

غضب الرّب: (3390).
(4) الفقه األكرب أليب حنيفة: باب يف الصفات.
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والعاّمت وأوالدهن واألخوال واألعامم وأوالدهم. وقد قال رسول 
اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص: »ليس الواصل باملكافئ، ولكن الواصل من وصل رمحه إذا 
َقَطَعت«(1)، ففي هذا احلديث إيذان بأن صلة الرجل رمحه التي ال 
تصله أفضل من صلته رمحه التي تصله، ألن ذلك من حسن اخللق 
الذي حّض عليه الرشع حًضا بالًغا، فقد قال بعض العلامء: »املؤمن 
كالشجرة املثمرة« هذه الشجرة يأخذ منها ثمرها الذي يأخذ برفق، 

وءاخر يضهبا فيأخذ ثمرها ال متنعه، املؤمن مقصوده رضا اهلل.

حسن معاملة اجلريان واإلحسان إليهم: حلديث عائشة أهنا سمعت 	 
رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ما زال جربيل يوصيني باجلار حتى ظننت 
، إَِذا َطَبْخَت َمَرَقًة،  أنه سيوّرثه«(2). وَقاَل َرُسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »َيا َأَبا َذرٍّ

َفأكثِْر َماَءَها، َوَتَعاَهْد ِجَياَنَك«(3).

فقد روي عن سهل التسرتي أنه كان له جار جمويس، فانفتح خالء 
املجويس إىل دار سهل فأقام سهل مدة يزيل أي ينّحي يف الليل ما اجتمع 
عنده من القذر يف بيته حتى مرض فدعا املجويسَّ واعتذر بأن ورثته ال 

كتاب  داود:  أيب  سنن   ،(5991) باملكافئ  الواصل  ليس  باب  األدب:  كتاب  البخاري:  (1) صحيح 
الزكاة: باب يف صلة الرحم (1697)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف صلة الرحم (1908).

(2) صحيح البخاري: كتاب األدب: باب الوصاة باجلار (6015)، صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة 
اجلوار  حق  يف  باب  داود:  أيب  سنن   ،(2624) إليه  واإلحسان  باجلار  الوصية  باب  واآلداب: 

(5151)، سنن ابن ماجه: باب حق اجلوار (3673).
(3) صحيح مسلم: كتاب الرب والصلة واآلداب: باب الوصية باجلار واإلحسان إليه (2625)، األدب 

املفرد للبخاري: باب خري اجلريان (114)، شعب اإليامن: إكرام اجلار (9092).
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فتعّجب  يتحمله فيخاصمون املجويس،  يتحملون ذلك األذى كام كان 
املجويس من صربه عىل هذا األذى العظيم ثم قال له: »تعاونني بذلك 
هذه املدة الطويلة وأنا عىل ديني، مّد يدك ألسلم« فمّد يده فأسلم، ثم 

مات سهل ريض اهلل عنه (1).

ولو 	  جلارهتا  جارة  تقرن  »ال  اهلل:  رسول  أن  البخاري  روى  وقد 
فرسن شاة« رواه أبو داود الطياليس(2) فرسن شاة: ظلفها، رجلها 
أهدهتا  إذا  ثواب  فيه  هذا  قليل  شىء  أنه  مع  يؤكل  ما  عليه  أليس 
بشىء  ولو  إليها  اإلحسان  ترتك  حسنة.ال  فيه  هذا  القليل  الشىء 
الصالة  عليه  الرسول  أن  اجلار  أمر  الباب ورد يف  هذا  قليل. ويف 
والسالم قال: »ما ءامن يب من بات شبعان وجاره جائع إىل جنبه 
وهو يعلم به«(3) فالذي يعلم أن جاره ليس له طعام يسد به رضورته 
ثم ال يغيثه يرتك جاره يقايس وال ينقذه وهو يعلم بحال هذا اجلار 

هذا معناه كأنه مل يؤمن يب معناه ذنبه عظيم.

واملرأُة  العاُق،  والولُد  السوء،  جاُر  العيش:  ُتكِّدُر  ثالثٌة  قيل  وقد 
اخلائنة(4).

(1) الزواجر عن اقرتاف الكبائر البن حجر اهليتمي (ض/427).
البخاري:  ُهَريرة، ويف صحيح  ّي: عن أيب  امْلَْقرُبِ الطياليس: أحاديث سعيد بن أيب سعيد  (2) . مسند 

كتاب اهِلبة وفضلها والتحريض عليها: 2566، وصحيح مسلم: باب احلّث عىل الَصدقة: 90.
يعىل  أيب  ومسند   ،19668 فضاًل:  املضطر  َيمنع  ال  املال  صاحب  باب  للبيهقي:  الكربى  السنن   (3)

املوصيل: أّول مسند ابن عّباس: 269.
(4) اآلداب الرشعية واملنح املرعية البن مفلح: (16/2).
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َقاَل:	  أنه  النَّبّيملسو هيلع هللا ىلص  وعن  السفر:  يف  واملعاملة  الصحبة   حسن 

«(1). وقد ورد  َتِقيٌّ إالَّ  َطَعاَمَك  َيْأُكْل  َوالَ  ُمْؤِمنًا،  إالَّ  ُتَصاِحْب  »ال 
خُيَالُِل«(2)، َمْن  َأَحُدُكْم  َفلَينُْظْر  َخلِيلِِه،  ِديِن  َعىَل  ُجُل  »الرَّ  مرفوعا: 

ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں    ژ  تعاىل:  وقال   
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ  

ھژ(3).

الرفيق يف  ہ  ھژ  ژ  ابن عباس يف تفسري  وقد قال 
السفر.

التعلم من كفاءات اآلخرين وخرباهتم وجتارهبم واالستفادة منها.	 
أخالقهم 	  يف  وّشهم  رضرهم  من  خُيشى  الذين  الناس  جماراة 

ولألمن من غوائلهم وشورهم دون الوقوع يف أمر حّرمه اهلل.
للمدار 	  واملدير  للمقود  والقائد  للمرؤوس  الرئيِس  معاملة  حسن 

وبالعكس.
حسن معاملة احلاكم لرعيته والرعية للحاكم.	 
حسن معاملة املعلم للتلميذ والتلميذ للمعلم ففي احلديث: »ليس 	 

(1) سنن أيب داود: باب من يؤمر أن جيالس (4832)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف صحبة املؤمن 
.(2395)

(2) سنن أيب داود: باب من يؤمر أن جيالس (4833)، سنن الرتمذي: باب (2378)، شعب اإليامن 
للبيهقي: مباعدة الكفار واملفسدين والغلظة منهم (8990).

(3) سورة النساء: 36.
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أي  لعاملنا حقه«(1)  يرحم صغينا ويوقر كبينا ويعرف  مل  من  منّا 
ليس عىل طريقتنا الكاملة. ومن ءاداب اإلسالم توقرُي الكبري ورمحُة 
الصغري، فحق املحب عىل املحب أن يرمحه فعن أنس ريض اهلل أنه 
، َوالَ  : ُأفٍّ قال: َخدمُت رسول اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص َعرْشَ سنني، فام َقاَل يل َقطُّ
َقاَل لشىء َفَعْلُتُه: مِلَ َفَعْلَته؟ َوالَ لشىء مَلْ أفعله: أالَ َفَعْلَت َكذا؟(2).

أن 	  ينبغي  الكالم  ويف  املجلس  يف  َم  ُيقدَّ أن  ينبغي  السن  يف  الكبرُي 
ال  مشاورٌة  فيه  الكالم  كان  إذا  الكالم  يف  الكبرُي  يبدَأ  حتى  ُينتظَر 
ينبغي أن يسبَقه الصغاُر. يف هذا الزمان الصغري يتقّدم عىل الكبري 
وجيلس أمام أبيه بغري احرتام ويرفع صوته عىل من هو أكرب منه، لو 
كان احلق مع الصغري يظهر املصلحة من غري رفع صوت(3). وعن 
ُك  ابن عمر ريض اهلل عنهام: أن النَّبّي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »أَراِن يِف امَلنَاِم أَتَسوَّ
َواَك  بِِسَواٍك، َفَجاءِن َرُجالِن، أَحُدمُها أكرب ِمَن اآلخِر، َفنَاَوْلُت السِّ

، َفَدَفْعتُه إىَِل األْكرَبِ ِمنُْهم«(4). ْ األْصَغَر، َفِقيَل يِل: َكربِّ

(1) سنن الرتمذي: باب ما جاء يف رمحة الصبيان (1919)، شعب اإليامن للبيهقي: اجلود والسخاء 
(10474)، األدب املفرد: باب إجالل الكبري (358).

(2) صحيح مسلم: كتاب الفضائل: باب كان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أحسن الناس خلقا (2309)، سنن أيب 
داود: باب يف احِلْلم وأخالق النبي ملسو هيلع هللا ىلص (4774)، سنن الرتمذي: باب ما جاء يف خلق النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

.(2015)
(3) سنن الرتمذي: باب ما جاء يف رمحة الِصبيان: 1919، وأمحد يف مسنده: أّول مسند عبد اهلل بن 

عمرو بن العاص: 6937.
كتاب  األكرب (246)، صحيح مسلم:  إىل  السواك  دفع  باب  الوضوء:  كتاب  البخاري:  (4) صحيح 

الرؤيا: باب رؤيا النبي ملسو هيلع هللا ىلص (2271).
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َوَذَكر أهل العلم أن من ءاداب املعلم أن يكون حلياًم ألنه باحِلْلم 	 

يتحقق معنى التعليم كذلك حتمل املتاعب من املتعلمني واملتعلامت 
إال  امْلفلحون  أفلح  فام  والتحصيل.  التعليم  فائدة  ييس  أيضا  هذا 

بالصرب واحللم.

إكرام الضيف، فعن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »َمن كان يؤمن باهلل واليوم 	 
اآلخر فليقل خًيا أو ليصمت، وَمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر 
فليكرم جاره، وَمن كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه«(1).

قال:  الصحيحني  يف  العدوي  شيح  أيب  حلديث  الضيف  إكرام 
فقال:  أذناي وأبرصت عيناي حني تكلم رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  َسِمَعْت 
»من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فليكرم ضيفه جائَِزَته« قالوا: وما 
جائزته؟ قال: »يومه وليلته والضيافة ثالثة أيام فم كان وراء ذلك 
فهو صدقة عليه«(2). واملناسب أن يأكل الضيف إىل حد الشبع(3) 
حتى ال ينكس خاطر صاحب الطعام، ليس يأكل قليال ثم يرتك، 

وإكرام الضيف سنة مؤكدة(4). 

ال تعلق قلبك بام يف أيدي الناس والزم القناعة والَعفاف. َقاَل اهلل 	 

(1) رواه مسلم.
(2) صحيح البخاري: كتاب األدب: باب من كان يؤمن باهلل واليوم اآلخر فال يؤذ جاره (6019)؛ 

صحيح مسلم: كتاب اللقطة: باب الضيافة ونحوها (14).
(3) انظر: أسنى املطالب يف شح روض الطالب لزكريا األنصارّي: فصل يف ءاداب األكل.

(4) انظر صحيح البخاري: باب إكرام الضيف وخدمته إياه نفسه.
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 َتَعاىَل: ژ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ژ(1)، وقال َتَعاىَل: 

ڻ   ڻ    ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ژ 
ھ   ہ   ہ   ہہ   ۀ   ۀ   ڻ  

ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓژ(2).

فقد ورد يف حديث ضعيف القناعة كنز ال يفنى(3)  ومعناه كالكنز 	 
الرزق  بالقليل من  الذي يرض  يفنى ككنز يطول كثرًيا،  الذي ال 
الذي ساقه اهلل إليه هذه القناعة كأهنا كنز ال يفنى، ومعناه أن القناعة 
غنى القلب، القلب يرتاح بالقناعة أما إذا كانت النفس ال ترض 
املال،  دائاًم يف  الرزق دائام هي يف تفكري، من كان مهه  بالقليل من 
ُيفكر كيف يزيد ماله، هذا ال قناعة له يف الرزق، كم من أغنياء كلام 
وحب  القناعة  عليهم  غلبت  الذين  أما  الزيادة.  يف  يطمعون  غنوا 
ترتاح  يوزعوه،ال  حتى  يتضايقون  املال  عندهم  كثر  إذا  اآلخرة 
قلوهبم  امتألت  الذين  األولياء  شأن  هذا  يفرقوه،  حتى  نفوسهم 

قناعة وزهًدا. 

وعن النبي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َلْيَس الِغنَى َعن َكثَرِة الَعَرض، َولكِنَّ الِغنَى 	 
ِغنَى النَّْفِس«(4). وَقاَل رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »أَلْن َيأُخَذ أَحُدُكْم ُأْحُبَلُه ُثمَّ 

(1) سورة هود (6).
(2) سورة البقرة: 273.

(3)  رواه الطرباين والعسكري عن جابر والقضاعي عن أنس.
(4) صحيح البخاري: كتاب الرقاق: باب الغنى غنى النفس (6446)، صحيح مسلم: كتاب الزكاة: 
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ا  َيأيت اجَلَبَل، َفَيْأيِتَ بُحزَمٍة ِمْن َحَطب َعىَل َظْهِرِه َفَيبِيَعَها، َفيُكّف اهللُ ِبَ

َوْجَهُه، َخْيٌ َلُه ِمْن َأْن َيْسأَل النَّاَس، أْعَطْوُه َأْو َمنَُعوُه«(1).

احِلرف أشف 	  واحلداد هذه  النجار  أنفع من غريه   (2) اليد  كسب 
يلتزم  الشخص  كان  إذا  أيًضا  التجارة حممودة  احِلَرف.  بعِض  من 
الصدق. والزراعة فيها خري الذي يزرع ال للبطر والفخر بل لينفع 

نفَسه وغريه هذا أيًضا حممود.

رك)٣) ا�م�ن�ا
� �ن ا لّل� �ن  �ع�ن�د ا

���ت�����ت

عن إبراهيم بن بشار قال: سمعت أبا عيل الفضيل بن عياض 
والبلغة  والتقلل  بالزهد  تأمرنا  »أنت  املبارك:  البن  يقول 
ونراك تأيت بالبضائع من بالد خراسان إىل البلد احلرام كيف 
ذا وأنت تأمرنا بخالف ذا«، فقال ابن املبارك: »يا أبا عيل أنا 
هبا  وأستعني  عريض  هبا  وأكرم  وجهي  هبا  ألصون  ذا  افعل 
أقوم  حتى  إليه  سارعت  إال  حًقا  هلل  أرى  ال  ريب  طاعة  عىل 

باب ليس الغنى عن كثرة العرض (1051)، سنن ابن ماجه: كتاب الزهد: باب القناعة (4137).
(1) صحيح البخاري: كتاب البيوع: باب كسب الرجل وعمله بيده (2075)، سنن ابن ماجه: كتاب 

الزكاة: باب كراهية املسألة (1836).
عىل  احلّث  باب  ماجه:  ابن  وسنن  بيده،  وعمله  الرجل  كسب  باب  البخاري:  صحيح  انظر:    (2)

املكاسب.
(3) شعب اإليامن: التوكل باهلل عّز وجّل والتسليم ألمره (1208).
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به«، فقال له الفضيل: »يا ابن املبارك ما أحسن ذا إذا تم ذا«.

إلهلـه بمتــق  التقـي  حتى يطيـب طعامه وشابه ليـس 
ويكون يف حسن احلديث كالمهويطيب ما حتوي وتكسب كّفه
فعـىل النّبّي صالته وسـالمهنطـق النبـّي لنـا به عـن رّبه

البيع  يف  التحري  عىل  احلث  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسول  عن  وجاء 
أنه  وهو  العظيم،  األجر  هذا  له  فاعله  يكون  حتى  والرشاء 
ذلك  حترى  إذا  والشهداء  والصديقني  النبيني  مع  حيرش 
معاملته بالبيع والرشاء الصدق واألمانة وجتنب ما حرم اهلل 
رسول  عن  صحيح  بإسناد  الرتمذي  أخرج  فقد  ذلك،  من 
النبيني  مع  حيرش  األمني  الصدوق  »التاجر  قال:  أنه  اهلل 
يتعاطى  الذي  اإلنسان  أن  يعني  والشهداء«(1)   والصديقني 
ويتحرى  الكذب  يتجنب  الذي  الصدوق  والرشاء  البيع 
الصدق األمني املتجنب ملا حرم اهلل من الغش واخليانة يكون 
النبيني والصديقني والشهداء وورد  القيامة حمشوًرا مع  يوم 
بيعه وشائه  يف ذّم ما خيالف ذلك ممن ال يتجنب احلرام يف 
ذّم شديد حديث صحيح أخرجه الرتمذي أيًضا »أن التجار 
يبعثون يوم القيامة فجاًرا إال من اتقى اهلل وبّر وصدق«. املعنى 

(1)   سنن ابن ماجه: باب احلث عىل املكاسب: 2139، وسنن الرتمذي: باب يف التاجر الصدوق: 
.2581
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يف نيل ذلك الفضل العظيم الذي تضمنه احلديث األول أن 
البائع واملشرتي إذا أرادا أن يتحريا الصدق واألمانة يلقيان 
مشقة خمالفة النفس فيجاهدان أنفسهام وهوامها ألن النفس 
مّيالة إىل الرش واملعصية فهذا التاجر يقهرها حتى يوقع هذا 
العقد عىل ما أمر اهلل فاستحق هذا الفضل العظيم. وكام أنه 
العقود من  ينبغي حتري  الصحيح كذلك  البيع  ينبغي حتري 
والعارية  والوديعة  والوكالة  والرهن  والقراض  اإلجارة 
والرشكة واملساقاة أن تكون عىل الوجه الصحيح اخلايل من 
املعصية ليسلم من وبال املعصية، فإن من كل هذه األشياء ما 
يصح وما ال يصح فيها ما جيوز فيها وما ال جيوز، وأما عقد 
أمره أوىل بذلك، فإن  النكاح فيحتاج إىل مزيد احتياط ألن 
خطر الوقوع يف اجلامع املحرم أشد خطًرا من الوقوع يف البيع 
املحرم وذلك ألن الزنا أكرب املعايص عند اهلل بعد الكفر وقتل 
النفس التي حرم اهلل إال باحلق  فمن عرف العقد الصحيح 
فأجرى عقده عىل ذلك سلم من معصية الزنا ومن مل يعرف 

فورط نفسه فقد أهلكها.
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وصية عظيمة

��ل��د  �ن ��ن�ا �ن ��ت�و��م��ن   �
�ل�تم�ل�م�ت�دن

�
�عم�ل�ت��  لل�  ا �عن��ت ر�ح����ت  ��ن�ىت �ح�ن�ت

أ
ا �م  ���ا أ

�ل��
� ا ��ت  ��و���ست ���ن 

��سر�ت: ��ل�ن ����ى ا ر��و�نح اأ
��ل��ن ��ن�� ا �ن

��سست�اأ ��سر��ىتَّ ����ت�ن ا ��ل�ن �م�ت�ىت ا
َّ
��ل��س ا

���ر��ن��ت�م ّ��نح���ن ا
���ر لّل� ا ����ح�م ا �ن

م�ك 
�ح�عتَّ �وا 

��و�عر��من ��وك  ر ا ��ورن  ،
ُ

��� ��ل�ن�ا ا �نم�ل�ك 
��ت ��س�ت ��وا ��سر�َت  ��ل�ن ا �َت 

ْ
���نم�ل ا  �ن اأ

ر 
��و��و���ّت  

ل�م
��ل�ع�ا ا �عم�ل 

أ
ا �م  ��و�ع���طحّن ر���ن  ��ل��سش ا �عم�ل 

أ
ا ����ر�م 

أ
��وا ��ل�تَ��،  رن

����ن �م�ن�ه�م  �ل  ر��من  
َّ
���ك��ل  

ْ
�ل
�
َ
�نرن

���ن�اَأ

 َ �َح�ن
�ط�صْ ، ��وا

َ
ر ّ�ا ��ن

��ل�عن رَ ا ا  ��و�
����ت ��ل�ع�ا َّ�ن ���ن ا

ر
، ��و�لَت��َت �ش ����دا

�ل��أ
� ���ط��ن ا �ل��

�
 ��و

ن
ح
�و� �ت ��ل��سش ا

��تم�ك،  ����ت �م�وّ� ���ت�ا اأ ���ن�ىت   
ر�نَّ

ّ
�ل�� �لت��ت��سَ

�
��و ك،  �ُد ًا �لتَ��ْت���َ ����د

أ
ر�ّن ا

�ل�� �ت�ح��ت
�
��و ر،  �ت�ا

�حن
�ل��أ

� ا

 ���ن 
�و����نَّ

�ل�� �لت�عت
�
�ا، ��و

ً
�ع �ت  ��و���ن

�ل��
�
�ا ��و

ً
��س��ت��س �م �حن � ��ن�ا

�ل�� �ت
�
����د، ��و

أ
����ى ا ّك اأ

 ��سر
�نَّ َر�حن

��ن
�ل�� �ُت

�
��و

��ر�. �ا ���ن�ىت ���طن ر �عم�ل�تم�ك 
َ
�م ���ا �لتُ�ن���� ��ل���ك�ل�� ا

�ل 
� �حست�م�ا �ل��

� ��وا ر  ��ل�����ن ��وا  
�ت را ا �ا�م�د ��ن�ا ��و�عم�ل�تم�ك  ء،  �ع�ا

��ل��م��ن ا ����ى  اأ  ���� ��س�ا ��ن
��ن �ل��

� ��وا ك  ��تّ�ا ��واأ

�ل�� 
� ��و���ن  ��ورك  �ترن ���ن  ر�ت  ��ت�ا

ن
ر ���ن�ىت  �ع���د  ��وا ��ل����در.  ا ��و��م�ع��ت  ت 

�ل��نم�ل��
� ا ��و�ح��س�ن 

 ْ
�ُسر

ْأ
��وا �و 

��ل�ع�عن ��و��ن��دن ا ء.  ��س�ا
أ
��و  ا

أ
�ل�تم�ك ا

�
�ح��س�ن اأ

أ
����ى ���ن ا  اأ

�ن �ح��س�ا أ
�ل��
� ��وا ��ورك،  �ترن

��تم�ك.
�ترك ���ك��ل ���ن ��ت�وأ�ن م�ك، ��وا  �لت���نست

�ل��
�ل �ع��ّ�ا  �

���من �ا ، ��و�لت�عن
�ا�م��ر��و���ن ��ن�ا

��ل��،  �ح�وا
أ
�عت�د ا ��كن�ت�عن �ن �م�ن�ه�م  ��و���ن �عنم� ��سم�ك،  ��ن �ن �لن  � ���ن�ع�د ��نم�ك  �وا

�حن َن �َ��ن اأ
��و�َ��ن �َسَر���
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ك،  ��ت�ا

أ
����ر�م ���ن ا

أ
ك ��وا �عن�ا َ

�لْ �َ��ن �حن ��ن�ت �ع�ن��. ��و���مَ
أ
�ع�د  ا ��و���ن ���ت�ع�د �م�ن�ه�م �ع�نم�ك ���ن�ل�� �لت�عت

 َ
��ل�حَ��َس�ن ��ن�ا �ت�� 

��كن  
ل�م
��كن�ت���ك�ا �تم�ك 

��كن  
ح
�ت� ��ل��ت��ن ��ن�ا �م�ن�ه�م   

ل�م
لت���ك�ا ��و���ن  �ل�تم�ك 

�
اأ ء  ��س�ا

أ
ا �ع���ن   

ُ ��ن ْ
�ع ��وا

ّ��ت����� 
�عرن �ن��ت  ��ل�� �م�����ت ��ن�ت  ��و���ن ���ك�ا ��ل�ع�ا،  �تَ�ُ� 

ْ
�َ��نَّ��ت ر����ت 

���ن ��ل��  ��ن�ت  ��و���ن ���ك�ا �ل.  �َم�مت
َ

��ل�حن ا

�ل�� ��ن��.
� ْ
ع
�

َّ
َ��ن
�َت�و

��كن ��ن�� �َع�مٌّ  ����ا
أ
�ع�ن�ع�ا، ��و���ن ا

�ش��. �عن
���ن�اأ ��شم�ك  �ا �عن ��س�ت �ل��، ��و���ن ا

�ت � �����ن
�م�ور� �لن

أ
�سر ���ن ا

�ل��أ
م�ك � ��س��ت�ن�����ن ��و���ن ا

 ، ��سلت���طل���ت ا ���ا   ��� ��ل�ن�ا ا ����ى  اأ  � ��ل�ت�و� ا �هر  ����ن
أ
��وا �لن��سر�،  ���ن�ا ��س��ت�ن��سرك  ا ��و���ن 

م�ل�ن  ��ن
�ع�ا �ت

�لن �اأ
���ن �ه�م، 

�لش � ��و���ا ��ًن�ا،  �ح�ت�ا
أ
ا ن���ه�م 

ر ��و���ا �م 
ُ
َ��ْس�ه

�ن ا ��وء �م،  ��ل��س�ل�� ا ش 
��كن���

أ
��وا

�ه�م  �أ��ن �ح�وا ن 
���ت��� ��وا ��ًن�ا  �ح�ت�ا

أ
ا �طل�ع�م�ه�م 

أ��
��وا  ،

ل�م
��ل�ع�ا ا �ن��ت 

����ن �م�وا ��ن��  ��ت�م  �د
��و�ت��سست �ت  �ا�م�و� ا

�ل�� 
�
��و �م���ه�م،  ��و��س�ا �ه�م  �لن ت 

��
ر��مُن ��وا �ه�م 

�لت �ل��
� ن
ر �ع�ن  �ل 

���من �ا ��و�لت�عن ر�ع�م  ا �م�عت�د �عر���ن  ��وا

ن �م�ن�ه�م 
ر��� ��وا ����د �م�ن�ه�م،  ���وا

��و�����ن �� رًا،  ��ن
��و �ط�صن

أ
ر ا ��ت ����د �ت ����د �م�ن�ه�م ���ن

�ل��أ
�لتُ�نْ�دَ  �

��سم�ك  ��ع�ن �عم���ى �لن��ن ��س�ت ��سم�ك، ��وا ��ن ��م�ل�تم�ك ��ل�ن ��� �م�ع�ا ��ل�ن�ا ��م�ل ا ��سم�ك، ��و�عم� ��ن �ى ��ل�ن ���ا �تر���ن

��ل�ع�ا. �ح�وا
�ل��أ

�ن��ت �
��كت �ا��سرا ��وا ��ن��ت ��ل�ع�ا  �ا ��ل���ست ��ن�ا

م�ك 
َّ

��و�َت�مَ��س �وك، 
��ن �ن ��ن�ا ��واأ  

��ن��ت ���ا
�ل��أ

� ا   َّ�
َأ
��وا ��نم�ك،  ا    ��و  �عن�در �ْن  ��واأ �در  ��ل�عن ��وا ك  ��ت�ا ��واأ

�و��ى.
��ل�ت�عت �م ��ن�ا �ع�ت��سحَ ء، ��وا ���و���ن�ا

� ��ن�ا
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نصيحة قيمة

�ل:
� �عت�ا ��ت�� ���ن ����د �سر��ت�د

أ
ء ا �ل�عم�ل���ا

� ن ا
����� ح �لن

�لن�ط���

����ت�ىت  ا �م�ور 
�ل��أ

� ا �ع�ن   �
���ت�ل�� أ

�ل��
� ��و��ن�ا �ت��ت 

�لن ��ل�ع�ل�� ��وا رَّ 
ّ
��ل��سَ ا ���ن�ىت  لل�  ا �و��ى 

�ت�عت �لن م�ك  ��و���ست
أ
»ا

 ،� ا رن ��ن�ل��  ر 
��ل��م��ن ���ك�ا  � ا �ع�د ��س�ت ا ��ن�ل��   � ا ���د

�ل��أ
� ا ���طم�ل�ن  �ن  �اأ

���ن  ، �ن ��ل��ر���ا ا �ن  �و�حن
��ت

�و�،  �ا�م�و�حن ��ن�ا �ا  ���ر���ن ��وا  ،
ّ

��� �ل�ح�وا
� ا ����ن  ��و�ح��ن  ،��� �لن�عن�ا

�ل��أ
� ا �ت  �عم� �ن��سرا م�ك  ��و���ست

أ
��وا

�ل�ع��م�ل 
� ��وا �و�،  ��ل���ص�حن ��وا ���و� 

��
���ر ا ر�ت 

��و������ش ��ل���ه�و�،  ��ن�ا ء  ���و���ن�ا
� ��وا �و�، 

�عت �ا�م�عن ا �عم���ى  ر  ��ل�����ن ��وا

ا�م�ن��ت�ن 
� ا ��ل��س��ت  �ا ��و�م��ن  ،

ع
�لأ� ��ل���ط�ا ا �مت�ل  �م�ت��ن

�ا ا �عت��ت  ���ن ��و�م�وا �أ�م��ت، 
�ل��أ

� ��ن�ا ء  ا ��كت�ت�د �ل��
� ��وا ��ت،  ��ل��سسن ��ن�ا

�حن�ىت 
أ
��و�����ن ��ت�ا ا ع. 

���را���ل� ��د ا ��ن ��ل��س�ا ر�ت ا ��ت�ا
ن
��ور ع، 

� ���ن ��ل��ن�ا ���و���ن�ىت ا
� ر�ت ا

��سش ��و�م�ع�ا ع، 
� ��مش ��ل��ن�ا ا

��ل����در.  ا  
ع
��م� ��وا  

�م
ْ
��ل�َ��ال ا ��ت�م 

�ع���طن  ،
ل�م
��ل�ع�ا ا ��تر 

���ك�ش ��ل��دن����ر،  ا �و��ر��ىت  �حن ��ل��ن����ر،  ا �ل 
� ا �وّ �حن

�عم�ل،  �ا �لم�ل��ن
�
�ا 
ً
�ل، �م�عم�ل��

���من �ا �ا ��لم�ل�عن
ً
�ط�ص�� �ا، ��ن�ا

ً
��م�ك �لت�عم�ل�� �ع�ا

��ن ��س�ت ��وا �ا، 
ً
��س�م ��ن

�ح���ك�اك ��ت
�ل�ت�����ن �ط�صن

�
��و

�ل�� 
�
��و �ن��ت،  �ن�م�����ت ��سْش�َم�ْت 

�َت �ل�� 
� م�ك،  �لت���نست  

�ل��
� ست�م�ا 

���ن �ل  ��ت�د��من �ل�� 
�
��و ��تم�ك، 

��ت�وأ�ن ���ن  �وأ�نَ 
��ت �ل�� 

�

��ت�م، 
ست �لم�ل�ت

� �ا  
ً
��ن
أ
ا  ، �ت �ع�ا سن ��ل��سش ا ���ًن�ا �ع�ن�د  �ا

��َو���تَّ �ل، 
�
�و

��ل�عت ا ���َت  � ��ت، ����ا سن �ت
��ن �لن ��نم�ك  ��ل��س�ا ّ�ش 

�لتم�ل�و

ا، 
ًّ
َ ��سر

ش
��� �ل�� �لت��ن

��سم�ك، � ��ن �ن  �لن
�ل��
�
�و

�عن م�ل�نم�ك، �م��مش
���ت ���ن�ىت  ��نم�ك  ��و��رن �عم�ك،  ��و��ن ���ن�ىت  ك  را ��سش �ن

 
ُ
�ْحع�َم�ل

، �َت ��ل�طس�م�ت ا ��تر 
�ت، ���ك�ش � ��ت�ا

��لم�لرن ا  ��ن�د
أ
ا �ا 
ً
�ل�ن
� �ت، ���ط�ا � �ل���ن�ا

� ا ��تر 
رًا، ���ك�ش

���تم�ك ��س��ت
�ل�� �لت

�
��و

�ك�ن��تر، 
��ل�� ر ا

�و���ت
��و��ت ��تر 

��ل����عن ْ�َح�مُ ا
�ل�تم�ك، �َتر

�
ء اأ ��س�ا

أ
ًا �ع���ن ا �وّ

�لَ �عم�ل�تم�ك، �ع�عُن �عمَ
َ
��ى �َ��نْ ��ن �ن

أ
ا

��تر 
��و��ن��ت ���ك�ش �ا�م�وأ �ل ا م�ل�مت

���ت ��أ�د،  ا �د ��ل��سش �ورًا �ع�ن�د ا ��ن��ت ����ن �ت�ا ��ل�حن ًا �ع�ن ا ���ت�د  �لن
��ن��ت ���ا

�ل��أ
� �ا �عم���ى ا سًن �م�ت

أ
ا

�ا 
ًّ ���ن �ن��ت، �عنم�

��و�لت����و�م ر�عن  
���م���ىت ر���ن��ت

�م، �لت �ا ��ل���ست ��تر ا
�م، ���ك�ش �ت�ا

��ل��ت �ا�م�ع�و��ن��ت، ���ط�و�لمت�ل ا ا
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رك 

����ن  ��و�لن
��م�ك �ح��������ت ء، ���ك�ل�� �ل�ت�ا

�
��و

�ل��أ
�  ا

ع
�ا �م�

ً
�لت�ن �

أ
�ل�ع��م�ل، ا

� ��تر ا
��لم�ل، ���ك�ش ���رن �ل ا م�ل�مت

، ���ت ��لم�ل����ر���ن

ًا، �لت���طم�ل�ن ���ن  �ل�� �ح��س�و�
�
��و ًا  �و�

�ل�� �ح�عت
�
��و  

��ن �ع�ور�ًت �ل�� لت���ك��مش
ر � ��ن

��ل�ط�صن �ل ا م�ل�مت
���ت ر�ت،  �ع��ن

�ن  �ا �لش�ت�ا
ً
��س �ن

�ل��
��و��م�ك، � �نر �نر ��و��لم�ل�م�عت�ا ��س�مم�ك،  ن �ن�حن

ر���
رًا ��ل�ل��أ

ّ
�ع�ا، �م�ع�َس �ع�ل��

أ
�م�ور ا

�ل��أ
� ا

 ّ
ر�ن لل�  �ل�حعم��د 

� ��وا  ،
ع
�لن� ��ل����ا ا ر 

ّ
�ن ا�م�د

� ا �عم���ى  �م�ت�و���ك�ل��   ،
ع
�م� �ا�م���ط�ا ا �ع�ن  ًا  ر� ��ن

���صت  ،
ع
� ���ن ��ل�ت�وا ا

. ن
ا�م��ت�

� ��ل�ع�ا ا



168168

اخلامتة
وبعد أن ذكرنا يف هذا الكتاب مجلة من الفضائل التي يسعد من يعمل 
هبا يف دنياه وءاخرته، مذّكرين بأن عمل اخلري ولو كان قلياًل ال َيِضيع عند 
املقبلة، فال تشغلك دنياك عن  فالدنيا ارحتلت مدبرة واآلخرة هي  اهلل، 
ءاخرتك، ففي كتاب الفتح للحافظ ابن حجر العسقالين: كتاب الرقاق 

باب ما جاء يف الرقاق وأن ال عيش إال عيش اآلخرة ما نّصه: 

صه:  »وملا أورد الغزايل حديث املستوِرد يف اإلحياء عّقبه بأن قال ما ُمَلخَّ
إىل  فانتهوا  الدنيا يف غفلتهم كمثل قوم ركبوا سفينة  أهِل  َمَثَل  أن  اعلم 
فيها  التأخر  املالح من  جزيرة معشبة فخرجوا لقضاء احلاجة فحّذرهم 
وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم وحذرهم أن يقلع بالسفينة ويرتَكهم، 
فاستقر  وأوسعها  األمكنة  أحسن  فصادف  رسيًعا  فرجع  بعضهم  فبادر 
فيه، وانقسم الباقون فرًقا األوىل استغرقت يف النظر إىل أزهارها امُلَونَّقة 
الطيبة وجواهرها ومعادهنا، ثم استيقظ فبادر  امُلطردة وثامرها  وأهنارها 
إىل السفينة فلقي مكاًنا دون األول فنجا يف اجلملة. الثانية كاألوىل لكنها 
أكبَّت عىل تلك اجلواهر والثامر واألزهار ومل تسمح نفسه لرتكها فَحَمل 
منها ما قدر عليه فتشاغل بجمِعه ومحِله فوصل إىل السفينة فوجد مكاًنا 
أضيق من األول ومل تسمح نفسه برمي ما استصحبه فصار مثقال به ثم 
ا من  مل يلبث أن ذبلت األزهار ويبست الثامر وهاجت الرياح فلم جيد بداًّ
إلقاء ما استصحبه حتى نجا بُحشاشة نفسه، الثالثة توجلت يف الغياض 
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فوجدت  فمرت  بالرحيل  نداءه  سمعوا  ثم  املالح  وصية  عن  وغفلت 
والرابعة  هلكت،  حتى  الرّب  يف  استصحبت  بام  فبقيت  سارت  السفينة 
اشتدت هبا الغفلة عن سامع النداء وسارت السفينة فتقسموا فرًقا منهم 
من افرتسته السباع ومنهم من تاه عىل وجهه حتى هلك ومنهم من مات 
جوًعا ومنهم من هنشته احلّيات، قال: فهذا َمَثُل أهِل الدنيا يف اشتغاهلم 

بحظوظهم العاجلة وغفلتهم من عاقبة أمرهم. ثم ختم بأن قال: 

الذهب  من  باألحجار  يغرّت  أن  عاقل  بصري  أنه  يزعم  من  أقبح  وما 
والفضة واهلشيم من األزهار والثامر وهو ال يصحبه شىء من ذلك بعد 

املوت. 

»واهلل املستعان« اهـ
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